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Geleen, 18-05-2022

Geacht LZL lid,
Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit voor het bijwonen van een interessante lezing van Roger Eras

van TÜV Sonovation te Oosterhout. Het onderwerp dat dhr. Eras met ons wilt bespreken is de
ultrasoon onderzoeken aan lasverbindingen die TÜV Sonovation uitvoert. Hierbij is met name de
toepassing tijdens het ‘’in bedrijf’’ zijn van apparatuur een speerpunt. Dit gebeurd ook bij
verhoogde temperaturen als dit hier om vraagt.
Na de recente lezing van 26-4 j.l. en de positieve terugkoppeling van de leden zal deze lezing weer
fysiek plaatsvinden. EQUANS is wederom zo vriendelijk om hun accommodatie beschikbaar te
stellen voor onze lezing.
Uiteraard hebben wij begrip voor ieder zijn persoonlijke standpunt voor een fysieke bijeenkomst,
en als er wensen zijn voor toch digitaal bij te wonen zullen wij kijken voor een mogelijke hybride
variant. Dit zal dan wel van te voren aangegeven moeten worden.
Datum lezing
Aanvang vergadering
Plaats van samenkomst
Adres
Thema
Spreker

: Dinsdag 14 juni 2022
: 19.30 uur
: Kantine EQUANS (eerdere ENGIE) te Beek
: Amerikalaan 35, 6199 AE, Maastricht-Aachen-Airport (Beek)
: Ultrasoon lasonderzoek
: Roger Eras, TÜV Rheinland Sonovation

Toelichting:
TÜV Rheinland Sonovation is een internationale speler op het gebied van NDO en alle facetten die
hierbij aan de orde zijn. Een specialistische tak bezig met uitvoering van Ultrasoon onderzoek met
verschillende technieken (UT, PA en TOFD) voor het opsporen van defecten. Deze onderzoeken
worden ook steeds vaker in bedrijf en bij verhoogde temperaturen uitgevoerd daar de industrie
hierom vraagt.
Programma:
19.00 uur
19.30 uur
21.30 uur
22.00 uur

Inloop met koffie
Lezing TÜV Rheinland Sonovation (Roger Eras)
Mogelijkheid tot vragen en discussie
Einde

Tot ziens op locatie EQUANS op 14 juni,
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van LZL,
Lezingen-commissie
Steven Custers
Let op:
Tijdens de lezingen en bijeenkomsten hanteren wij een aanwezigheidslijst. Als bewijs van deelname ontvangt u digitaal van het bestuur
een stempel en paraaf op de uitnodiging van de lezing zodra hetgeen verwerkt is. 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

