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Opgericht december 1991

(Kandidaat) Register-Experts
branche Scheepvaart en Techniek

Rotterdam, 6 november 2012
Betreft: Uitnodiging SKF cursus Lagerschade

Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens het branchebestuur Scheepvaart & Techniek hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de
cursus

Lagerschade herkenning en analyse in de Scheepvaart & Industrie

Deze cursus wordt verzorgd door SKF Nederland te Nieuwegein.
Doelgroep
Deze bijeenkomst is bedoeld voor (kandidaat) Register-Experts ingeschreven in de branche Scheepvaart
en Techniek, echter belangstellenden uit aanverwante branches mogen zich eveneens aanmelden.
Inhoud
Tijdens deze cursus komen de diverse soorten lagers en hun karakteristieken aan de orde, evenals de
toepassingen van lagers in de scheepvaart. Voorts leren de deelnemers de mogelijke oorzaken van
lagerbeschadigingen te herkennen, het beschadigingsproces te begrijpen en de oorzaak (of oorzaken)
van de beschadiging te bepalen door een expertise uit te voeren op een beschadigd lager.
Het betreft hier een dagcursus van 08:30 uur tot 17:00 uur.
Programma
08.30 uur - 09.00 uur : Ontvangst en registratie
Aanvang:
- Introductie deelnemers
- Introductie SKF Nederland
Wentellagers:
- de aanduidingen en hun voor- en achtervoegsels
- verschillende soorten lagers en hun karakteristieken
- smering van wentellagers
- montage- en demontagemethoden van wentellagers
12.30 uur - 13.15 uur : Lunch
Inleiding lagerschade:
- herkenning lagerbeschadigingen
- beschadigingsproces
- oorzakenanalyse
Praktische opdrachten / oefeningen lagerschade herkenning
16.30 uur - 17.00 uur : Evaluatie, uitreiking certificaat, afsluiting

Data, locatie en parkeergelegenheid
Maandag 7 januari 2013, 14 januari 2013, 21 januari 2013 en 28 januari 2013.
SKF Nederland
Kelvinbaan 16
3439 MT Nieuwegein
In de bijlage treft u een routebeschrijving aan.
Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein van SKF Nederland.
Kosten
De kosten van deze cursus bedragen € 300,-- (i.p.v. € 480,--), excl. BTW. Dit is inclusief een volledig
documentatiepakket, SKF deelnamebewijs en lunch.
Permanente Educatie
Na deelname ontvangt u middels Extranet 20 opleidingspunten.
Deelname
Aan deze bijeenkomst kunnen per cursusdag maximaal 10 personen deelnemen.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging.
Het NIVRE is gemachtigd om, indien noodzakelijk, de indeling van de cursisten op de verschillende
cursusdata te wijzigen. Dit geschiedt uiteraard van tevoren en in overleg met de cursisten.
Niet aangemelde deelnemers zullen niet tot de cursus worden toegelaten
Annulering
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Na afmelding ontvangt u
automatisch een e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het
evenement wordt u 50 % van het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt, zijn
wij helaas genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u te mogen begroeten op
één van de cursusdagen.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Scheepvaart en Techniek

