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Postacademische Vorming

Nieuwe ontwikkelingen
in de lastechniek
Kortrijk, dinsdag 29 april 2014

Praktische gegevens

Datum, tijdstip en plaats

dinsdag 29 april 2014 van 18.00 tot 21.30 uur. 
er is een pauze met drank en broodjes voorzien.

KU Leuven Kulak, e. sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Inschrijving
Prijs: 150 euro
alumni en studenten van het Postgraduaat in de 
integrale Productontwikkeling betalen slechts 130 
euro.

hoe:
elektronisch via http://puc.kuleuven-kulak.be
de uiterste datum voor inschrijving is 22 april 2014. 

Bespaar tot 50% op de deelnamekosten
als door de Vlaamse overheid erkende 
opleidingsinstelling aanvaarden wij betalingen via de 
Kmo-portefeuille. meer informatie vindt u op
www.kmo-portefeuille.be. 

Attest van deelname
een attest van deelname wordt op eenvoudig verzoek 
aan u bezorgd.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
e. sabbelaan 53 – Be-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk Fsc papier  v.u.: Wim malfait, e. sabbelaan 53, 8500 Kortrijk



Programma

Volgende onderwerpen komen aan bod:
- Introductie in lastechniek
- Recente ontwikkelingen in booglasprocessen: 
 varianten van MAG en TIG
- Onder poederdek lassen met 5 draden (SAW)
- Ultrasoon lassen
- Wrijvingslassen en nieuwe varianten
- Electron beam lassen
- Laser lassen
- Magnetisch puls lassen
- Plastics lassen
- Clinchen
- Elektrisch drukstuiklassen
- Lassen van ongelijksoortige materialen
- Automatisatie

Docenten

ing. Thomas Baaten en dr. ir. Koen Faes,
IWE, Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL)

eventuele quote, belangrijke opmerking....

Nieuwe ontwikkelingen
in de lastechniek

Doelstelling

deze studieavond geeft een overzicht van de recente 
ontwikkelingen in de lastechniek. minder gekende 
of nieuwe lastechnieken zullen besproken worden. 
deze kunnen een alternatief bieden voor huidige, 
conventionele processen.

Doelgroep 

deze studieavond richt zich tot professionals die 
werkzaam zijn binnen de metaalverwerkende 
industrie en graag een laatste stand van zaken 
krijgen omtrent de ontwikkelingen in de lastechniek.

Organisatie

stuurgroep Wetenschappen & technologie van het 
Postuniversitair centrum van de KU Leuven Kulak


