
Pultrusie profielen
als constructie materiaal

• Wat is het ? Hoe is het ontstaan ?
• Wat kun je er mee bouwen ? 

• Uw spreker:
• Joop van der Burg – Bijl Profielen BV in Heijningen



Pultrusie profielen
als constructie materiaal

Een composiet is een materiaal dat is 

opgebouwd uit verschillende 

componenten. Vaak worden hiermee 

vezelversterkte kunststoffen bedoeld. De 

vezels zorgen voor de krachtsdoorleiding

en de matrix (vaak kunststoffen) houden 

de vezels samen en zorgen voor het 

overbrengen van schuifspanningen. 

Bekendste vezels zijn glas, aramide

(twaron en kevlar) 

en koolstofvezel (carbon). Momenteel kijkt 

men ook naar het gebruik van natuurlijke 

vezels zoals vlas.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunststoffen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Matrix_(scheikunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aramide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Twaron
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kevlar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstofvezel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Carbon_(kunststof)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlas_(gewas)


WAT IS PULTRUSIE ?
schema

• Ontstaan na 1945 voor vishengel productie
• Verbeterd van interval naar continue
• door toepassing van lossing middel
• opstart ladder profielen in 1959



WAT IS PULTRUSIE ?

• Het trekken van polyester 
profielen

• Continu proces 
• Goede fysische- en 

mechanische eigenschappen
• 60-70% glasgehalte  

makkelijk haalbaar
• Glad oppervlakte aan beide 

zijden  gekleurd tot in de 
massa



WAT IS PULTRUSIE ?
stoffenlijst

• Vezels

•Glas

•Aramide

•Koolstof

•Twintex

•natuurvezel

•Hars
•Orthoftaalzure polyester
•Isoftaalzure polyester
•Epoxy
•Vinylester
•Phenol
•Acryl (PMMA) modar
•polyurethaan
•Additieven

•Mold release

•UV vertrager

•Pigment

•Vulstof

•Verharder

Vezels

Hars

Additieven



WAT IS PULTRUSIE ?
machine

•Invoer glaswapening

•Benatting glaswapening

•Vorming en uitharding in matrijs

•Trekunit

•Zaagunit



WAT IS PULTRUSIE ?
overzicht

wm_pult_proc_high.wmv
wm_pult_proc_high.wmv


TOEPASSINGEN
markten

•Thermische isolatie

•Elektrische isolatie

•Onderhouds arm

•Licht gewicht in verhouding

tot hoge sterkte, veel vezels

•Chemisch bestendig

•Lage productie energie

benodigd
• Lange gebruiksduur
• Alle boven staande punten

zijn een milieu voordeel !!!



STANDAARD
VOORRAAD PRODUCTEN

•Standaard producten uit voorraad leverbaar volgens

•EU norm EN13706



STANDAARD
voorraad producten



STANDAARD
ontwerp aanbeveling

Deze aanbeveling is in 
bewerking om opnieuw 
uitgebracht te worden met 
aanpassingen volgens de 
huidige inzichten en stand der 
techniek



STANDAARD
end of life

Composiet te recyclen

Volgens EU toelating



TOEPASSINGEN 
BIJL PROFIELEN BV / GROOT-LEMMER BV 

DRAAGBALKEN

VAN POLYESTER KOKER

Niet in polyethyleen uit te 
voeren



BRUG ZAANSTAD
BIJL PROFIELEN BV

VOLLEDIG KUNSTSTOF BRUG



Conservering



PERRONRAND BODEGRAVEN

RAND 300mm x 150mm

Inclusief anti-slip 



JACHTHAVEN TERNEUZEN

loopvloer

inclusief anti-slip 



TRAMTUNNEL PROJECT

Onder deze houten vloer 
liggen:  pultrusie planken



TRAMTUNNEL PROJECT

Onder deze houten vloer 
ligt:

DUTCH-PLANK®



TRAMTUNNEL PROJECT 
DEN-HAAG

DUTCH-PLANK®

tussenvloer op beton

met houten afwerkvloer



Composiet dek Hardenberg

• Grootste kunststof fiets / voetgangers brugdek in Europa 

800 m2 in 2006



BRUG HARDENBERG



VERBINDINGEN
methoden 1

•Lijmen

•Klinken

•Klemmen

•Schroeven

•Ingieten

•Pen / gat



VERBINDINGEN
methoden 2

•Lijmen

•Klinken

•Klemmen

•Schroeven

•Ingieten



PROJECTEN
algemeen: koeltoren

Koeltoren : zout water

•Makkelijk te bouwen

•Corrosie bestendig

•Alternatief voor

tropisch hard hout



PROJECTEN
algemeen: leuningen zeehavens

VOPAK europoort



PROJECTEN
algemeen: constructies

•BIJL PROFIELEN



PROJECTEN
algemeen: platforms



PROJECTEN
algemeen: bruggen

Foto: Strongwell



PROJECTEN
algemeen: zwembad koepel 


