NYE MULIGHEDER I GLAS
Introduktion af de forskellige glastyper, deres egenskaber og typiske
anvendelsesområder. Derudover præsenteres nogle af de nye
muligheder for formgivning og overfladebehandling af glas.

Peter Ludvigsen og Jan Sandin fra Schott Scandinavia gennemgår forskellige
glastyper (herunder Duran®), deres egenskaber og typiske anvendelsesområder.
De præsenterer desuden nogle af de seneste udviklinger inden for bearbejdning,
overfladebehandling og formgivning af glas, herunder muligheden for
storskalaproduktion af asymmetriske glasemner.
Fokus vil være på de tekniske egenskaber og funktionelle muligheder ved brug af glas, men de
forskellige designaspekter vil også blive berørt. Der vil være god tid til at få svar på eventuelle
spørgsmål og lejlighed til at se en lang række medbragte eksempler på løsninger.
Desuden holder Peter Klokkedal Sørensen fra brændeovnsproducenten Scan A/S et oplæg om
deres erfaringer med brug af glas.
Arrangementet afholdes i BC Designcenter, hvor der vil være mulighed for at udforske deres materialebibliotek med
over 500 vareprøver på materialer, der løbende udskiftes. Materialebiblioteket har netop opdateret samlingen med 40
nye prøver udelukkende i glas.

Tid: 7. februar 2012 kl. 16.00-18:00
Sted:
Bella Center, Center Boulevard 5,
2300 København S, Indgang Vest
Pris: Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede.
Der er et gebyr for ingeniøruddannede, der ikke er medlem af
Ingeniørforeningen.
Tilmelding:
Tilmelding sker gennem Ingeniørforeningens
online-mødetilmelding
Hvis du ikke er medlem af Ingeniørforeningen skal du først
oprette en profil her, hvorefter du kan tilmelde dig.
Arrangementnummer: 123536
Hvis du har problemer med tilmelding eller andre spørgsmål så
kontakt
Erik Haastrup Müller
em@futation.com
Tlf: 21691339

Dansk Selskab for Materialeteknologi
Arrangementet afholdes af Dansk Selskab for Materialeteknologi ( DSM ), der er et fagteknisk netværk under
Ingeniørforeningen (IDA). Selskabet fungerer som et tværfagligt forum for udveksling af viden inden for
materialeteknologi. Hvert år arrangerer DSM en række seminarer og møder for foreningens medlemmer og andre
interesserede. Som medlem af Ingeniørforeningen kan du gratis blive medlem af DSM, ved at sende en mail til Tina
Olesen på tol@ida.dk

