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Uw naam:

Hellevoetsluis, 4 februari 2019

Geachte heer / mevrouw,

Het is het bestuur van de LDR een genoegen u uit te nodigen voor een
bijeenkomst die plaats zal vinden bij;
Hotel ARA, Veerweg 10, 3336 LM te Zwijndrecht.
Dinsdag 12 februari 2019, aanvang 20:00 uur.
Deze avond zal er een interessante lezing verzorgd worden door
Leo Vermeulen, werkzaam bij het NIL, met als onderwerp

“Moderne MIG/MAG-lasapparatuur en
het kwalificeren van de lasmethoden”
Inleiding:
Er is op dit moment een groot aantal varianten van het MIG/MAG-proces
beschikbaar.
Al deze varianten komen voort uit het feit dat moderne apparatuur voor het
MIG/MAG-lassen door computersturing kan worden aangepast aan het soort
laswerk.
Uit het kwalificeren van het een lasmethoden is bekend dat de warmte-inbreng een
belangrijk gegevens is met betrekking tot de eigenschappen van de lasverbinding.
Wat betekent de computersturing van lasapparatuur nu voor de manier waarop de
warmte-inbreng wordt gemeten voor kwaliteitsborgingsdoeleinden?
Lezing:
In deze lezing komt naast een stukje historie van de lasapparatuur een overzicht
aanbod waarmee structuur wordt geboden aan de grote hoeveelheid MIG/MAGvarianten die tegenwoordig op de markt verkrijgbaar is.
Tevens zal worden bekeken wat de invloed is van de moderne computersturing op
de begrippen “warmte-inbreng” en “boogenergie” zoals ze genoemd worden de
recente versie NEN-EN-ISO 15614-1 en de standaardlasmethode volgens NENEN-ISO 15612

Kijk u ook eens op onze website www.lasgroepldr.nl
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de LDR
Jeroen Bodt
LET OP!!
In de plaats van door het bestuur af te geven verklaring dat de lezing, excursie
etc. is bijgewoond (voor verlenging van diverse certificaten) zal een stempel op
de aan u
gestuurde uitnodiging worden gezet dat door het bestuur zal worden ondertekend
als bewijs van presentie.
Dus de uitnodiging meenemen!!!
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