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1. De oorzaak

Kromtrekgedrag houten buitendeur
Dit veelvoorkomende probleem wordt ver-
oorzaakt door “kromtrekken” (vervormen) 
van de buitendeur. De deur trekt krom 
door temperatuur- en vochtverschillen 
tussen binnen- en buitenzijde. Dit krom-
trekken zien we vooral aan de sluitzijde. 
De hangzijde wordt aanzienlijk rechter 
gehouden door de corrigerende werking 
van de scharnieren.

Vocht
Het hout en eventuele vochtgevoelige 
onderdelen in het deurblad, nemen aan 
één deurzijde (meestal buiten) meer 
vocht op en gaan uitzetten ten opzichte 
van de andere deurzijde (meestal bin-
nen).

Temperatuur
Ook temperatuurschommelingen zijn van 
invloed op het kromtrekken. Door bij-
voorbeeld de warmte van de zon daalt 
het vochtgehalte in het deurblad aan de 
buitenzijde weer (verdamping). De mate 

van vervorming is in de loop van het 
jaar wisselend. Een ding is zeker: onder 
invloed van de weersomstandigheden en 
het jaargetijde “werkt” de deur continue. 

De mate van kromtrekken is afhankelijk 
van diverse factoren. Enerzijds de mate-
riaalkeus, maar ook de wijze van toepas-
sen en de samenstelling van de deur, zijn 
essentieel.

2. Het probleem - enkele deur

Waar en wanneer ontstaan problemen?

Vervorming: naar buitendraaiende deur;

Weinig problemen. Deze deur staat “bol” 
naar buiten en moet wat meer worden 
aangetrokken om te sluiten. De hoeken 
van de deurbladen aan de sluitzijde wor-
den “extra” goed in de sponning getrok-
ken, hier ontstaan in de praktijk weinig 
problemen, hooguit met een niet goed 
sluitende dagschoot.

Deurnaalden: 
inbraakwerend en minder kromtrekken

Herkent u dit? Zomers sluit de voordeur als een zonnetje, ‘s winters kost dit veel meer moeite. 
De voordeur wil niet goed meer dicht, het “op slot draaien” gaat ergerniswekkend moeizaam. 
Wat is hier aan de hand? En nog belangrijker, wat kunnen we hier aan doen?
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Vervorming: naar binnendraaiende deur;

Dit is wel problematisch. Deze deur staat eveneens “bol” 
naar buiten. Echter, hier ontstaat het probleem; de hoeken 
van de deurbladen aan de sluitzijde gaan van het kozijn 
afstaan! 
Dit is niet corrigeerbaar. Gevolg hiervan is dat de deur niet 
goed meer sluit en moeizaam of niet op slot gedraaid kan 
worden. Door het afstaan van de hoeken ontstaan zelfs 
lucht- en/of waterlekkages.

“Oplossen” met nastelbaar hang- en sluitwerk?

Uitsluitend in deze situatie, de naar binnendraaiende 
deur, kunnen nastelbare sluitkommen/platen soms een 
dienst bewijzen. Ten behoeve van het functioneren van de 
sluiting wordt door het verstellen van de nastelbare sluit-
kommen/platen, noodgedwongen ruimte gegeven aan de 
deur en de slotschoten. 
Gevolg nastelbare sluitkommen, sluitplaten, etc.:
Men moet dan wel accepteren dat het nastellen ten koste 
gaat van lucht- en waterdichtheid en zelfs op het inbraak-
werende niveau een negatieve uitwerking heeft.

Oplossing: kies voor een kwalitatief goed deurblad!

4. Het probleem - dubbele deuren 

Het vervormingsgedrag van dubbele deuren kan voor “dub-
bel” zoveel problemen zorgen: beiden deuren vervormen.
De meeste sluitproblemen ontstaan bij toepassing van een 
meerpuntssluiting in combinatie met houten aanslaglatten 
en hoge deuren. Hier moeten immers bij het sluiten vaak 
twee of zelfs drie haakschoten gelijktijdig, moeiteloos hun 
weg vinden naar de sluitopeningen (bijv. sluitkommen) in 
de tegenoverliggende passieve deur.

Een buiten gesitueerde dubbele deurcombinatie met kader-
profilering of sponningaanslag is samengesteld uit een:

Vaste deur (standdeur of passieve deur): dit deurblad 
staat “vast” met behulp van kantschuiven/grendels. Deze 
kantschuiven/grendels kunnen door een bedieningsknop 
ingeschoven worden, dan hangt de deur “los” aan de 
scharnieren.

Loopdeur (actieve deur): deze deur is voorzien van het 
meerpuntsslot en de kruk.
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Het kromtrekken van de passieve deur is meestal beduidend 
minder dan die van de actieve deur. Deze staat immers een 
groot deel van de tijd “gefixeerd” door middel van de gren-
dels aan boven- en onderkant van de deur.
De loopdeur heeft meer “vrij spel”. Tijdens de uren dat de 
deur zich in niet-gesloten toestand bevindt, is er geen 
enkele correctie van de meerdere haakschoten. De wat 
mindere kwaliteit deur toont gemakkelijk vervormingsge-
drag. Gevolg: de meerpuntssluiting sluit bepaalde perio-
den in het jaar zwaar, moeizaam of helemaal niet.

5. Hoeveel “kromtrekken” is dan normaal?

Dit is afhankelijk van de vormstabiliteitsklasse van de deur. 
In welke klasse een deur wordt ingedeeld wordt bepaald 
door de zgn.“vormstabiliteitsproef” (volgens NEN-EN 
1121). Een proef uitgevoerd door een geaccrediteerd 
laboratorium.

In NEN-EN 952 (Deurbladen, algemene en plaatselijke 
vlakheid - meetmethoden) staan de verschillende klassen 
vermeld die de weerstand tegen kromming en scheluwte 
van de sluitzijde van de deur aangeeft. Simpel gezegd: 
hoe hoger de klasse, hoe minder de deur kromtrekt.

   Klasse      Eisen     Praktijk: te verwachten      
                               maximale kromming
      0              > 8 mm                > 8 mm

      I              0-8 mm                   8 mm

      II             0-4 mm                   6 mm

      III            0-2 mm                   4 mm

Hoe gaat zo’n vormstabiliteitsproef in z’n werk?

Het is een praktijkproef. De te testen deuren worden 
geplaatst in een gesloten situatie waarbij aan de twee 
zijden van de deur(en) een verschillend klimaat wordt 
gehandhaafd. Dit geheel volgens het officiële testklimaat 
van NEN-EN 1121: 23°C/30% vochtigheid aan de ene zijde,  
3°C/85% vochtigheid aan de andere zijde van de deur en 
dit gedurende 28 dagen.

Zie ook www.alprokon.com

Alprokon deurnaalden: vormstabiliteitsproef maart 2015
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6. De oplossing - dubbele deuren 

We schrijven dit stuk niet zonder reden. Wij ontwikkelen 
en maken deurnaalden. Deze aluminium profielen zorgen 
voor de afdichting tussen- en rondom enkele- en dubbele 
deuren. 

Afhankelijk van het type, vervullen onze deurnaalden bij-
zondere functies: inbraakwerend, brandwerend, geluids-
isolerend, vlucht- en paniekontgrendeling, etc. (natuurlijk 
zijn er ook modellen opgenomen zonder al deze bijzonder-
heden: de basisdeurnaalden).

Naast deze specifieke eigenschappen is er nog een 
belangrijk kenmerk van onze producten: ze reduceren het 
vervormen van houten deurbladen tot wel 40%!

Natuurlijk probeert ook de deurenfabrikant (door 
gebruik van bepaalde houtsoorten, het gebruik van stabi-
lisatoren of andere aanpassingen), een deur af te leveren 
die zo min mogelijk vervormt tegen een minimale prijs. 
Er wordt volop geëxperimenteerd. Echter ca. 40% vervor-
mingsreductie door toepassing van een profielconstruc-
tie is buitengewoon te noemen. Op deze wijze slaat men 
meerdere vliegen in één klap! 

In maart 2015 heeft Alprokon een vormstabiliteitsproef 
laten uitvoeren bij SHR (Stichting Hout Research). Een kli-
maatkast vol met deuren (zie foto pag. 5). Van Meranti tot 
vol multiplex deuren, een willekeurige dwarsdoorsnede van 
het reguliere aanbod houten deurbladen, een variatie 40 
en 54 mm dik, met en zonder deurnaalden. 

Al bij aankomst (!) bij het testlaboratorium bleken de deu-
ren met deurnaalden minder vervormt te zijn als de deuren 
zonder profielen. Ook bij de tussentijdse metingen (elke 
week tijdens de 28 dagen proef) bleek dat de toevoeging 
van het Alprokon deurnaaldprofiel bij de meeste deuren 
een substantieel voordeel opleverde ten opzichte van het 
identieke deurblad zonder deurnaald. 

Extraatje bovenop inbraakwerende kwaliteit

Nu kunnen we vaststellen, uiteraard onderbouwd door de 
rapportage van SHR, dat het toepassen van deurnaalden, 
het kromtrekken, het vervormen van het houten deurblad 
tot ca. 40% reduceert. 

Door toevoeging van de aluminium deurnaaldprofielen over de volle hoogte van de 
deuren vermindert het vervormen  tot wel 40%.

9 mm tussenruimte

“nullijn”

zichtflens 40 mm

“sandwich-werking”

vaste (passieve) deur
(deur met grendels onder- en bovenkant)

loop (actieve) deur
(deur met meerpuntssluiting)

Alprokon deurnaalden: een klasse apart!
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Waarom reduceren deurnaalden het vervormen van de deuren?

7. De werking van aluminium deurnaalden

Sommige van u vragen zich af waarom deurnaalden zo’n 
positieve uitwerking hebben op het vervormingsgedrag 
van de houten deurbladen. Afgezien van het deurnaald-
model, is de belangrijkste reden van “natuurkundige” 
aard.

Als wij kijken naar de illustratie op pagina 2 dan zien we 
het vervormingsgedrag van het houten deurblad schema-
tisch weergegeven. Het natuurlijke gedrag van alumi-
nium is precies tegengesteld aan dat van de deur. Waar 
het houten deurblad onder een specifieke omstandigheid 
wil uitbollen, buigt het aluminium, door inwerking van 
temperatuur,  het liefst “hol” naar binnen (het profiel moet 
de “extra” lengte kwijt). Zo ontstaat er een corrigerende 
werking, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. De uitzet-
tings- en krimpspanning wordt continue getransponeerd 
naar het houten deurblad. 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt
Aluminium heeft een behoorlijke grote uitzettingscoëffici-
ent (ongeveer het dubbele van staal). Lineaire uitzettings-
coëfficiënt van aluminium is bij 20°C ongeveer ± 23 x 10-6 
m/m K-1 (afhankelijk van legering). Simpel gezegd: de 
aluminium deurnaald wordt langer, als het warmer wordt.

8. Modellering en sandwichbevestiging

Uiteraard is ook de modellering en bevestiging van de 
deurnaald essentieel. Het lijfdeel van de deurnaald wordt 
verspringend op de deur bevestigd, een zgn. sandwichbe-
vestiging. Zo ontstaat er in het hart van het deurblad een 
zgn. nullijn. De uitzettings- en krimpspanning wordt door 
deze bevestigingswijze naar het hart van de deur gebracht. 

Uit de testen blijkt ook dat de zgn. “zichtflens” van 
belang is. Dit deurnaaldonderdeel reageert immers direct 
op de temperatuursinvloeden. Hoeveel invloed een tempe-
ratuurverschil heeft op de lengte van een profiel, ziet u hier: 

Deurnaald binnen 20 °C/buiten 40 °C = ± 1,07 mm langer.
Deurnaald binnen 20 °C/buiten 50 °C = ± 1,6 mm langer.
Deurnaald binnen 20 °C/buiten 60 °C = ± 2,1 mm langer.

9. Ook herstel van vervormde deuren mogelijk?

Dit experiment hebben wij meerdere malen met succes uit-
gevoerd, dus ja, een positieve correctie is ook achteraf 
mogelijk (renovatie!). Echter de mate waarin en de tijds-
duur waarbinnen dit plaatsvindt, is van te voren niet te 
voorspellen. We hebben hier te maken met teveel onbe-
kende variabelen. 

Werking 
houten deurblad

Werking 
aluminium deurnaald

   

voorbeeld
uitbollen 
deurblad

aluminium:
deurnaald langer
aan warmste zijde 
dus werking
tegengesteld
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Zie ook www.alprokon.com

Alprokon inbraakwerende deurnaalden in het kort

10. Uw voordelen

Naast de bijdrage aan het stabiel houden van houten 
deurbladen, kennen inbraakwerende deurnaalden diverse 
andere voordelen ten opzichte van de vaak toegepaste 
“meerpuntssluiting met houten aanslaglatten” tussen de 
deuren. Boven afgebeeld een kort overzicht van de meest 
in het oog springende.

Meer informatie over deze deurnaalden vindt u op onze 
website www.alprokon.com. Op de hoogte blijven van 
Alprokon ontwikkelingen? Meldt u aan voor de nieuwsbrief!

NIEUWS medio 2015

Medio 2015 wordt een nieuwe inbraakwerende deurnaal-
denreeks op de markt gebracht;

Deurnaalden met kreukelzones

SKG** = proef bij SKG met resultaat 
tenminste 15 minuten inbraakweerstand!

Ook voor deuren 54 mm met kaderprofilering!

minder

tot

40%


