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Uw naam:

Hellevoetsluis, 8 april 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;
ARA Hotel, Veerweg 10, 3336 LM te Zwijndrecht.
Dinsdag 16 april 2019, aanvang 20:00 uur.
Deze avond zal er een interessante lezing verzorgd worden door
Bram Hazenberg, werkzaam bij Element, met als onderwerp

“Het falen van metalen constructies door
scheuren en breuk.”
In het dagelijks leven worden we regelmatig geconfronteerd met falen van
metalen constructies of delen daarvan. Dit falen kan een klein onbetekenend
defect aan uw auto zijn, maar ook grotere schades die verstrekkende
gevolgen kunnen hebben zoals gebroken pijpleidingen en instortende
constructies, ofwel die dingen die we met enige regelmaat in het nieuws
horen. Vaak blijkt dan achteraf dat met enige metaalkundige kennis,
aangevuld met wat gezond verstand, ongelukken voorkomen had kunnen
worden.
En in het voorkomen van ongelukken hebben wij, ieder die met de
materiaalfabricage, het ontwerpen en het maken (lassen) van constructies zijn
brood verdient, natuurlijk ook een aandeel. Deze lezing zal ingaan op de
verschillende typen scheurvorming en breuken die kunnen optreden in
metalen constructies. Hierbij komt de relatie met het lassen uiteraard ruim aan
de orde, want lassen is een speciaal proces en lassen bepalen de samenhang
van constructies. Het geheel zal worden geïllustreerd met foto’s van
opgetreden schades, waarbij de aard en oorzaak besproken zal worden.
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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