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Historie 

• Opgericht in 1988   

• 3 faculteiten: 
 - Civiele techniek 

 - Scheikunde en materiaalkunde 

 - Luchtvaart- & Ruimtevaart techniek 

• Nu: Hechtingsinstituut is kenniscentrum op het gebied 
van lijmtechnologie en (structurele) lijmverbindingen  
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Missie 

 Het vergaren en delen van kennis en de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van lijmtechnologie en 
(structurele) lijmverbindingen door middel van zowel 
fundamenteel innovatief onderzoek als contract 
onderzoek 
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Organogram 

Technische Universiteit Delft 

Faculteit Luchtvaart- en 
Ruimtevaart Techniek 

• Mechanics, Aerospace 
structures & Materials 

• Aerospace Materials 

 

 

Andere faculteiten 

 

“Buitenwereld”  
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Werkzaamheden 

• Onderzoek naar structurele lijmverbindingen 

• Testen en kwalificeren van gelijmde producten 

• Onderzoek naar de duurzaamheid van lijmverbindingen 

• Onderzoek naar voorbehandelingen van kunststoffen en 

 metalen ten behoeve van (duurzame) hechting 

• Ontwerpen en rekenen (optimaliseren) 

• Optimaliseren van productieproces 

• Geven van onderwijs opleidingen en cursussen 
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Onderzoeksvoorbeelden 
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• Traditioneel is de scheepsbouw een staal /aluminium industrie 

 

 

 

Waarom Lijmen in 
scheepsconstructies? 
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Nadelen van lijmverbindingen 

• Ontwerpen moeten worden aangepast naar schuif- trek- of 
drukbelastingen 

• In vergelijking tot gelaste verbindingen kunnen kleinere krachten 
worden overgedragen 

• De kwaliteit van de gelijmde verbinding is niet op alle facetten 
(zoals sterkte en duurzaamheid) eenvoudig te monitoren 
(procescontrole noodzakelijk!) 

• Om de duurzaamheid te garanderen dient het ontwerp te worden 
getest, en productie proces te worden gekwalificeerd 
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Waarom wel lijmen? 

• Het “magere paard” Vervormingen als gevolg van lassen 
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Enkele voordelen van Lijmen 

• Verschillende materialen kunnen worden verbonden 

    (metalen, kunststoffen) 

• Geen warmte inbreng 

    (geen spanningsvervormingen of verbranden coatings) 

• Demping van vibraties 

• Meer ontwerp vrijheden 

• Verhoogde flexibiliteit bij bouwen 

    (last minute aanpassingen beter mogelijk) 
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Voorbeeldprojecten 

Silvestris Aquamotive 23’ Sports Cabriolet 
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Voorbeeld: 
Silvestris Aquamotive 23’ Sports Cabriolet 

• Verschillende (combinaties van) voorbehandelingen en 1 type lijm 

• Vochtexpositie op verhoogde temperatuur en zoutsproei expositie 

• Standaard lapnaad testen en koptrek testen op verschillende temperaturen 
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O&O Senter Novem project: 
Introductie van lijmen in de scheepsbouw 

Proefstukken 
(coupon testen) ‘Demonstrators’ Structurele elementen 
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Coupon  testen Demonstrators 

O&O Senter Novem project: 
Introductie van lijmen in de scheepsbouw 



 

 

 

 

Invloed primerlaag dikte 

• Bepalen van initiële sterkte en ideale primerlaag dikte op staal 

 

Afgeplakt              Gestraald                                      Aanbrengen primers  

Dikte meting 



 

 

 

 

Vermoeiings testen 
lapshear 

Lap shear testen 
Initieel, na zout sproei 

of water onderdompeling 

Koptrek testen 
(pull-off) 

Initiele hechting en duurzaamheid 
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Conclusies 

Na 4 jaren onderzoek blijkt: 
• Constructieve lijmverbindingen in scheepsbouw constructies 

zijn heel goed mogelijk, maar: 
• Procescontrole is belangrijk 
• Specifiek duurzaamheidsonderzoek is benodigd voor 

classificatie  
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Bedankt voor uw aandacht! 

Vragen / discussie 

 

 

Meer informatie op: www.hechtingsinstituut.nl 

 


