Lastechnische Discussiegroep Rotterdam
Ook te vinden op: www.lasgroepldr.nl
LinkedIn: LasgroepLDR
http://lasgroepldr.wordpress.com
Twitter: @lasgroepldr

Uw naam:

Zeist, 23 augustus 2021
Geachte heer/mevrouw,
Het is het bestuur van de LDR een genoegen u uit te nodigen voor een bijeenkomst
die online plaats zal vinden.
De bijeenkomst vindt plaats op:
Dinsdag 14 september 2021 om 20:00 uur
Deze avond zal Ewit Groen, eigenaar van Groen Training & Consultancy deel 2 van zijn
lezing verzorgen met als onderwerp:
Fase transformaties en de mechanismen erachter, het metallurgisch inzicht in Perliet.
Een korte herhaling van de lezing van Januari (de vorming van Perliet) met aanvullend
Martensiet. Kijkend naar het mechanisme achter de vorming ervan,
legeringselementen, effect op sterkte en taaiheid en wat gebeurd er bij gloeien.
De online lezing wordt gegeven via Microsoft Teams.
Dit programma is te downloaden via
https://teams.microsoft.com/downloads.
Via onderstaande link krijgt u toegang tot deze lezing.
Als u daar 10 minuten voor start (dus dinsdag 14 september 2021 om 19:50 uur) op
klikt, dan kunnen we op tijd beginnen.

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
Online lezingen vereisen strikte discipline van iedereen. We hebben daarom een aantal
regels opgesteld. We willen iedereen vragen zich daaraan te houden, omdat het anders
minder goed werkt.
1. Zet camera én geluid uit. Er staat dan een streep door de symbolen camera en
microfoon.
2. Vragen tijdens de lezing worden gedeeld via de chatfunctie in de vergadering.
Hetzelfde geldt voor opmerkingen. Klik op de tekstballon en rechts in beeld
verschijnt een chatvenster.
3. Bij deelname gaat u akkoord dat de lezing wordt opgenomen
Ewit Groen zal op een daartoe geschikt moment reageren op de eventuele vragen.
Kijk ook op onze website www.lasgroepldr.nl voor eventuele
wijzigingen m.b.t. deze bijeenkomst.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de LDR
Sander Achterberg
Penningmeester LDR
Molenaarsgraaf
Email: ldr.penningmeester@gmail.com
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