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Centrum Metrologii, Kalibracji i Szkoleń 

CERTYFIKOWANY SYSTEM ISO 9001:2015 W ZAKRESIE USŁUG SZKOLENIOWYCH 

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY  MITUTOYO W POLSCE 

 

Zaproszenie – Oferta 

„„AAnnaalliizzaa  zzddoollnnoośśccii  ssyysstteemmóóww  ppoommiiaarroowwyycchh  wwgg  MMSSAA  ((eeddyyccjjaa  IIVV))””  
 

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do planowania i realizacji oceny 

zdolności systemów pomiarowych w myśl wymagań ISO/TS 16949, VDA 6.1, QS 9000 itp. 

 

Zakres szkolenia obejmuje: 

� ogólne zagadnienia związane z oceną wyposażenia pomiarowego 

� korzyści z badania zdolności wyposażenia pomiarowego 

� podstawowe pojęcia związane z MSA 

� szczegółowa prezentacja procedur badania środków pomiarowych z przykładami 

� warsztaty praktyczne – określanie zdolności systemów pomiarowych. 

� Warsztaty obejmują metody: 

• Procedura 1 (Cg i Cgk) - dla cech mierzalnych – krótkie omówienie metody  

• R&R (RM oraz ARM) - dla cech mierzalnych – szczegółowa prezentacja i przykłady 

obliczeniowe 

• Metoda KAPPA - dla cech atrybutywnych – szczegółowa prezentacja i przykłady 

obliczeniowe 

• Metoda detekcji sygnału - dla cech atrybutywnych – krótkie omówienie metody z 

jednym przykładem obliczeniowym 

• Metoda krótka - dla cech atrybutywnych – krótkie omówienie metody. 

� Wszystkie metody zgodne z wytycznymi MSA wydanie 4. 
 

Adresaci szkolenia: szkolenie jest kierowane do osób odpowiedzialnych za nadzór nad 

wyposażeniem pomiarowym, pracowników działu jakości, technologów, technologów produkcji, 

operatorów maszyn, kontrolerów jakości, inżynierów jakości oraz pracowników z nadzoru 

produkcji. 

 

Materiały szkoleniowe: wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe 

zawierające m.in. szczegółowe procedury obliczeniowe całkowicie zgodne z zasadami podanymi 

w przewodniku Measurement Systems Analysis (MSA 4th Edition). Uczestnicy otrzymają 

również elektroniczne wersje arkuszy obliczeniowych dla procedur R&R i KAPPA (MS Excel). 

 

Trener: Szkolenie poprowadzi mgr inż. metrolog, który tematyką wzorcowania i systemami 

jakości zajmuje się od 1992 roku. Audytor DEKRA  Certifikation. 

 
Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzą oraz wręczeniem certyfikatów. 

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

Termin:                             18-19 czerwiec  2018r. 
Miejsce:                             Szczyrk 

Grupa:                              max. 15 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)  

 
 

 

 
 

 
 

Sprawy szkoleń prowadzi: 

 Izabela Markowska Tel. 033/875 83 86  w.101, 606 977 648, 

 e-mail: szkolenia@bhkarcz.pl, www.bhkarcz.pl 

 


