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Het doet het bestuur genoegen
1985

-

1986
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voor het

)

i-iomende winterseizoen

de volgende lezingen te kunnen aanbieCen:

Dinsdag 15 oktober

evr. Dr. C.EikeLenboom, v/h Keuringsdiensi ven varen" Leiden,

1985r

t4

OVER DE CHENTISCHE, JURIDISCHE

*

&

SOCiÀLE ASPECTEN VAN

ivill-lÉi,I-VÈR0NTREINIGiNG *

Het probleem van de rnilieu verontreinigins heeit nóq niets aan aktualiteit ingeboet. Zowei overheid als milieugroeperineen zijn aktief
om aan de uitstoot van schad€lilke stoffen in het nilieu !aai eri perk
te stellen. ln de voordracht zu1len enkele milieu contaminanten a1smede de verschillenden r,oin:erL van milieuver:ontr.einiging besproken
worden. Na de pauze zai het ecceni liggen op het niiieurëcht, het
milieubeleid en de rol vao de aktiegroepen in cie geheel.

Vrijdag 15 november

Prof,Dr.. J. A. Bernards, afd.Systeemregulaties G--neeek " Fa. " K, U " Nijmeeen.

1985:

*

IN

BTOLOGlSCHE &EGELSYSTEI{ÈN *
HET BIJZONDEE
RECULERING VÀI.i DE ADEM]iÀLiNG

'E

Het functioneren van de cellen in het menselijk en dii:11ijk organlsme is mogelijk dankzij het vermogen van het lichaain cn de samenstelllng van het lichaanrsvocht {rnilieu iniérier.Lr) konsteÍrl l(. ÈouCe.
Hiertoe functioneren een g!oot aantal biologiE.he regclsystemen, De
regulering van de ademhaling draagt bil aan het binnen fy6joloÈrsche grenzen constant hcuden van de zuur:etofspaning, kocl..licxydespanning en de zu,-rrgraad Yan het milieu intérieur,
Woensdag 15

januari 1986: Prof.1r, À.A.van Douvefl, T.H. Delft.
* 1NSTOR1 INGSN VÀN gTALEN BRIJGGEN *

De voordracht geeft een orierzicht van instorlingen van brrgsen
over de laatste 150 jaar, \raaronder de meest recente gevaiia:r.
Groepen van oorzaken zijn: brand, ijsga]lg, ijs en \rind (?acomabridge ) ; aanvaring, botsing, ontsporing en overbelasling; instabiliteit (knik en plooi); axiaal kruipen van assen; onjulste schem.rtisering; corrosie, metaal.moeheid, onjuist maieiiaalbegrip; verkeerC
Iassen, monteren, enz. De besproken instortingen zullen aannemeiijk
worden gemaakt vanuit alqemene fysische en mechanische inzichten,
vaarbij een uitvoerige visuele ondersteuning zaI worden gegeven aan
de hand van dia's, modeiien, film en/of video opnamen.

