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Zaproszenie – Oferta 

„„DDOOBBÓÓRR  WWYYPPOOSSAAŻŻEENNIIAA  PPOOMMIIAARROOWWEEGGOO  DDOO    NNAADDZZOORRUU    
PPRROOCCEESSÓÓWW  PPRROODDUUKKCCYYJJNNYYCCHH  --  SSPPRRAAWWDDZZIIAANNYY  FFUUNNKKCCJJOONNAALLNNEE  II  NNAARRZZĘĘDDZZIIAA  

UUNNIIWWEERRSSAALLNNEE””  
 

Celem szkolenia: nabycie przez pracowników umiejętności sprawnego doboru  

wyposażenia pomiarowego- zarówno sprawdzianów jak i narzędzi uniwersalnych dla 

realizacji zadań metrologicznych wynikających   z potrzeb zabezpieczenia 

odpowiedniego poziomu jakości produkcji, jak i wymagań  dokumentacji konstrukcyjno-

technologicznej. 

 

Zakres szkolenia obejmuje: 
1. Wymagania nadzoru procesu produkcji w świetle standardów ISO 

            (ISO 9001:2015 TS ; ISO/TS 16949:2009) 

2. Rodzaje  wyposażenia pomiarowego  

� Wzorce  

� Narzędzia uniwersalne analogowe i cyfrowe 

� Sprawdziany funkcjonalne - konstrukcja , obliczanie  i zastosowanie 

• do otworów i wałków 

• do gwintów  

• do wymiarów mieszanych  

• specjalne 

� Mikroskopy i projektory 

� Maszyny pomiarowe 2D i 3D 

� Systemy do  SPC 

3. Tolerancje podstawą typowania środków kontrolno pomiarowych  

� Tolerowanie  liniowe 

� Tolerowanie  geometryczne ( GPS,GD&T) 

4. Kryteria   doboru    środków kontrolno-pomiarowych  

� Kryterium dokładności 

� Kryterium uniwersalności 

� Kryterium ekonomiczno finansowe 

� Kryterium dodatkowe (specyficzne) 

5. Metody serwisowania i wzorcowania  środków kontrolno-pomiarowych 

� Przegląd codzienny  

� Przegląd okresowy  

� Kontrola, kalibracja, adjustacja 

� Wzorcowanie -  standardy i procedury 

6. Nowe trendy  w konstrukcji  i  aplikacji  wyposażenia pomiarowego  

 

Liczne przykłady i ćwiczenia praktyczne dotyczące: konstrukcji sprawdzianów oraz ich 

zastosowania ,wymagań rysunkowych i ich pomiaru , metod wzorcowania aparatury 

pomiarowej  do pomiarów : długości, kształtu i położenia . 
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Adresaci szkolenia: : szkolenie jest kierowane do kadry technicznej średniego 

szczebla, do inżynierów i techników,  pracowników produkcji, działu technologicznego, 

działu przygotowania produkcji, działu  konstrukcji i rozwoju a przede wszystkim działu 

jakości. Wszystkich zajmujących się przygotowaniem (zapewnieniem) odpowiednich 

środków pomiarowych takich jak  sprawdzian oraz przyrządy i aparatura uniwersalna 

do nadzorowania jakości procesu i wyrobu. 

 

Trener: Szkolenie poprowadzi mgr inż. ,metrolog, doświadczony  specjalista  z 

zakresu aplikacji  systemów pomiarowych oraz dokumentacji  technicznej.  

Długoletni współpracownik  komitetów technicznych PKN.  

Ceniony  inżynier  aplikacyjno - serwisowy i wykładowca. 
 

 
Szkolenie kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzą oraz  

wręczeniem certyfikatów. 
 
Czas trwania szkolenia:   2 dni (ok. 16 godzin)  

Termin:                            24-25 kwiecień 2017 r. 
Miejsce:                            Zakopane  
Grupa:                             max. 15 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)  

Koszt szkolenia obejmuje:   

- przeprowadzenie szkolenia oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą 

- materiały szkoleniowe w formie papierowej  

- imienny Certyfikat ukończenia szkolenia 

- pełne wyżywienie, serwis kawowy, kolacja integracyjna w Karczmie regionalnej 

- 1 nocleg (pokój dwuosobowy) 
 

 
Usługi dodatkowe: 
 
Istnieje możliwość zamówienia wybranych przez Państwa usług dodatkowych dla 

uczestników szkolenia: 

• dodatkowy koszt – jeśli życzą sobie Państwo nocleg wraz z kolacją w przeddzień 

szkolenia (+ śniadanie dnia następnego)  –   w wysokości 170 zł netto /osoba 

• Certyfikat w języku angielskim – 100 zł netto/szt. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

*) cena netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT 23% 
 

Sprawy szkoleń prowadzi: 
 Izabela Markowska tel. 606 977 648; 33/875 83 86   

 e-mail: szkolenia@bhkarcz.pl 

 
 


