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kwaliteitsgarantie in schade-expertise

WEBINAR “LASTECHNIEKEN EN NORMERINGEN”

Doelgroep
Datum
Tijd
Kosten
PE-punten

:
:
:
:
:

NIVRE Register-Experts in de branche Scheepvaart en Techniek
woensdag 28 april 2021
14.45 - 16.30 uur
Geen
1 PE-punt (Voor toekenning van PE dient het gehele webinar te zijn gevolgd en
dient de toets na afloop te zijn gemaakt.)

Lastechnieken en normeringen
Lassen is een van de meest belangrijke processen om staal of non-ferro’s aan elkaar te verbinden. Er zijn
verschillende lasprocessen, allemaal met hun eigen toepassingsgebied. Daarnaast zien we dat
staalsoorten, rekenmethodieken en normen worden geëvalueerd, waardoor lassen steeds kritischer wordt.
Om dit in goede banen te leiden, is het gehele proces genormeerd om een minimale veiligheid van gelaste
componenten of constructies te kunnen garanderen.
Spreker Arjan Roza
De spreker, Arjan Roza, is ruim 40 jaar actief in de lastechniek en is in 1998 een las-technisch
adviesbureau gestart voor het adviseren van ontwerpende-, uitvoerende-, en keurende partijen in de
breedste zin van het woord op het gebied van de lastechniek. Hij doet dit nationaal en internationaal. Zijn
werkveld is heel breed en gaat van de “simpele” constructies tot aan nucleaire componenten en alles wat
daartussen zit. Daarnaast is hij voorzitter van de NEN-commissie lassen, lid van de Europese CEN
commissies lassen en de internationale ISO commissies voor lassen en aanverwante processen. Ook is hij
commissielid van sectie IX lassen en materialen van de ASME (American Society for Mechanical
Engineers) in Amerika.
Programma
14.45 - 15.00 uur
15.00 - 15.05 uur
15.05 - 16.05 uur
16.05 - 16.20 uur
16.20 - 16.30 uur
16.30 uur

Inloggen op het webinar
Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Presentatie Lastechnieken en Normeringen
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Toetsing
Sluiting

Aanmelden / Annuleren
Aan het webinar kunnen maximaal 50 personen deelnemen. Aanmelden kan uitsluitend via Extranet. Na
aanmelding ontvangt u per e-mail een barcode als inschrijfbewijs.
In geval van annulering dient u zichzelf tijdig in Extranet af te melden.
Hoe werkt dit webinar
Dit webinar vindt plaats via Teams. Enkele dagen voor het webinar ontvangt u de link voor deelname aan
het webinar. Tijdens het webinar heeft u de mogelijkheid om vragen aan de sprekers te stellen.

