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MULTIMATERIAALVERBINDINGEN

LASINFO

VAN ZWART-WIT
GELASTE VERBINDINGEN TOT GELIJMDE
COMPOSIET-METAALCOMBINATIES
Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) bereidt
momenteel – samen met Sirris en Flanders Drive –
een onderzoeksproject voor rond het structurele
verbinden van ongelijksoortige materialen. Hierin
zal een vergelijk worden gemaakt tussen lijmen,
lassen en mechanische verbindingstechnieken.
Het BIL zal hierbij vooral kijken naar heterogene
lasverbindingen, maar in het project zal er onder
meer ook gefocust worden op metaal-composietverbindingen.
Door ir. Fleur Maas (BIL)
Figuur 1: voorbereiding van de verlijming van een polycarbonaat paneel op het
stalen profiel van een testframe (Bron: Flanders Drive)

INLEIDING
Dankzij de ontwikkelingen van de
afgelopen jaren zijn er steeds meer
mogelijkheden om ongelijksoortige
metalen (soms zelfs materialen) aan
elkaar te verbinden. Deze heterogene verbindingen hebben als
voordeel dat het juiste materiaal
op de juiste plaats wordt gebruikt.
Dit betekent dat aan de hand van
de benodigde eigenschappen voor
elk deel van een component het
juiste bijbehorende materiaal wordt
gekozen, dit met specifieke eigenschappen zoals hoge sterkte,
goede taaiheid, laag gewicht,
hoge corrosiebestendigheid enz.
De keuze van de juiste verbindingstechniek om deze ongelijksoortige materialen aan elkaar te
verbinden, alsook de consequenties
rond proces- en productcontrole en
kwalificatie leveren echter nog vaak
problemen op.

VERSCHILLENDE TYPES
VERBINDINGSTECHNIEKEN
Globaal kan men stellen dat er drie
types verbindingstechnieken zijn:
•lassen;
•mechanische verbindingsmethodes;
•lijmen.
Soms worden deze technieken
gecombineerd, zoals een gelijmde
verbinding met een clinch.
Afhankelijk van de materialen die
verbonden moeten worden, de
geometrie en de soort toepassing
(sterkte, corrosie, statisch/dynamisch gebruik enz.), kunnen er
grote verschillen zijn tussen de
diverse types verbindingstechnieken,

dit wat kostprijs, investeringskosten
en praktische uitvoering van de
verbinding betreft.
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Daarnaast zal er veel aandacht zijn
voor sensibilisatie, gekoppeld aan
het uitvoeren van prototypes om
deze mogelijkheden daadwerkelijk
in de praktijk te brengen.
Het doel is richtlijnen op te stellen
voor de keuze van het verbindingsproces, zodat productontwikkelaars
of werkvoorbereiders de mogelijkheden voor het maken van heterogene
verbindingen kunnen toetsen.
Hierbij wordt rekening gehouden
met technische en economische
parameters, alsook eventuele
andere, zoals mogelijkheden
voor controle van de verbinding.
Bedrijven die interesse hebben om
deel te nemen aan dit onderzoeksproject kunnen contact opnemen
met het Belgisch Instituut voor
Lastechniek. Hierbij kunnen
specifieke materiaalcombinaties
aangedragen worden die in het
project zullen worden bestudeerd.
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