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Nanotechnologie biedt mkb-metaal
kansen
Nieuwegein, 9 augustus 2011

Koninklijke Metaalunie organiseert in samenwerking
met NanoHouse een gratis toegankelijke bijeenkomst
waarbij de praktische mogelijkheden van
nanotechnologie in de metaalsector worden belicht.
Het gaat van corrosiebescherming tot en met
metaalbewerking. Nanotechnologie biedt de
maakindustrie veel mogelijkheden.

Doelgroep van deze bijeenkomst zijn productontwikkelaars,

constructeurs en allen die geïnteresseerd zijn in (toekomstige)

praktische ontwikkelingen van nanotechnologie. Naast een algemene

introductie zal worden ingegaan op de praktische toepassingen van

de nanotechnologie.

 
Toekomst
Toepassingen waar de ondernemer in de metaalsector ongetwijfeld

mee te maken gaat krijgen. Deze nanotechnologie-dag wordt

gehouden op 28 september 2011 bij de Metaalunie in Nieuwegein en

begint om 10.30 uur en eindigt rond 18.00 uur.

Eén van de sprekers die tijdens de nanodag een inleiding zal

verzorgen is prof. dr. ir. Erwin Kessels van de TU Eindhoven. Hij gaat

in op het anti-corrosielagen creëren met nanotechnologie. Kessels

stelt dat ‘Nanotechnologie geen science fiction is en ook geen

bedreiging. ‘Nanotechnologie is geen revolutie, maar een evolutie',

vindt hij. ‘Een evolutie die moet leiden tot toepassingen in de

praktijk.'

 
Met laser
Prof. dr. ir. Bert Huis in 't Veld van de UTwente, TNO en LAC zal het

tijdens de nanodag hebben over nanobewerking met laser. Hans van

der Weijde van Tatasteel vertelt over nanotechnologie en

oppervlaktebehandeling. Wim de Jong van het RIVM zal ingaan op

de gezondheidsrisico's van nanotechnologie en hoe verstandig om te

gaan met nanomaterialen. Pascal Buskens (TNO) vertelt over

nanotechnologie als de sleutel naar unieke coating- en

materiaaleigenschappen.

 

NaNoHouse
Gespreksleider tijdens de nanodag is Bart van den Berg van

NanoHouse. NanoHouse ondersteunt experts, toeleveranciers en

gebruikers op het gebied van nanotechnologie. In de rol van kennis

en kennissenmakelaar brengt deze organisatie partijen in contact

met de gewenste toeleverancier en wetenschapper.
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Nanotechnologie: een lab-on-a-chip

Gerelateerde artikelen
• Groei mkb-metaal blijft op niveau

• Efficiënt autowrakken verwerken in
nieuwe PST-fabriek van ARN
Recycling

• Trumpf focust op EMO 2011 op de
laser

• Nieuwe richtlijn voor fysieke
belasting verwerken metalen
dakelementen

• Trumpf met de Laser on Tour

 

 

 

Nooit meer boekhouden?
Als ondernemer heb je wel wat beters te
doen dan boekhouden! Yuki boekt
automatisch binnen 24 uur en bereidt de
BTW aangifte voor zodat jij je volledig op
je onderneming kan richten. Yuki is
betrouwbaar, snel en veel goedkoper dan
een accountant!  Probeer Yuki nu gratis!

IJZERSTERK IN BUIGWERK

Smit Technisch Plastic Spuitgietwerk

Wij nemen uw rugklachten graag van u over!

Cavotec MSL | Inspired Engineering

"koop machines in vertrouwen"

Flexibiliteit - Eigen productie - Maatwerkroosters

Geïnteresseerd in de transport?

Meld u dan aan voor de gratis
nieuwsbrief!
En ontvang wekelijks het laatste vraag en

aanbod nieuws in uw mailbox.  
 

 

Adverteren?

Breng uw product en/of dienst onder de aandacht op

vraagenaanbod.nl of in de handelskrant!

kijk hier voor meer informatie
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