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Stempel voor bijwonen lezing 25 september 2018

Ons nummer: PD/18-007

Urmond, 09-09-2018

Geacht LZL lid,
Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit voor maar liefst 2 lezingen over metaalkunde, welke door de heer
Harry Schrijen - ex voorzitter en thans erelid van LZL- zal worden gegeven. Harry heeft zich voor ons
bereid bevonden om een cursus metaalkunde tijdens 2 (les)avonden te geven. Mis het niet!
Datum 1e lezing
Datum 2e lezing
Aanvang
Plaats van samenkomst
Adres
Thema
Spreker

: Dinsdag 18 september 2018
: Dinsdag 25 september 2018
: 19.30 uur
: ENGIE Services Zuid BV – Regiobedrijf Zuidoost
: Amerikalaan 35, 6199 AE Maastricht-Airport
: Metaalkunde in de Lastechniek cursus
: De heer Harry Schrijen
(Independent Consultant bij Schrijen Consaltancy)

Toelichting:
Op deze twee avonden worden er diverse onderwerpen behandeld. Zo zal het belang van de
metaalkunde in de lastechniek uiteraard uitgebreid aan bod komen. Een groot aantal calamiteiten
in de industrie zijn volgens de heer Schrijen simpelweg terug te
voeren naar onvoldoende kennis van de metaalkunde tijdens de
fabricage van apparatuur. Aan de orde zullen o.a. de volgende
onderwerpen komen; metaalroosters, mechanische eigenschappen,
lasparameters, warmte-inbreng, voorzorgsmaatregelen,
warmtebehandelingen, structuur-veranderingen, scheurfenomenen,
verbinden van ongelijksoortige materialen, enz. enz.

Tot ziens op dinsdag 18 én 25 september bij ENGIE.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van LZL,
Peter Debie

Let op: Deze uitnodiging geldt voor beide avonden. U
ontvangt voor de 2e lezing geen nieuwe uitnodiging.
Neem dus wel de uitgeprinte versie mee naar beide
avonden voor de 2 deelnamestempels.

Let op:
Neem deze uitnodiging mee naar de bijeenkomst. Als bewijs van deelname ontvangt u van het bestuur een stempel en paraaf op de
uitnodiging. Deze gewaarmerkte uitnodiging wordt door het NIL als geldig document gezien voor verlenging van uw persoonscertificaat
(indien in uw bezit). Voor actuele informatie kijk op www.lasgroepzuidlimburg.nl

