ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

ANALIZA ZDOLNOŚCI SYSTEMÓW POMIAROWYCH - MSA
þ Termin i miejsce szkolenia:
Szkolenie 2-dniowe: termin i miejsce wg informacji na stronie www.bajormetrology.pl
þ Szkolenie jest przeznaczone dla osób wykonujących pomiary oraz dla osób
nadzorujących i oceniających jakość pomiarów, a w tym dla: pracowników działów
jakości, technologów, technologów produkcji, operatorów maszyn, kontrolerów jakości,
inżynierów i techników jakości oraz pracowników z nadzoru produkcji.
þ Celem szkolenia jest:
1. Zapoznanie

z

metodami

statystycznego

sterowania

procesem,

a

także

przygotowanie do planowania i realizowania procedur SPC
2. Przygotowanie pracowników do planowania i realizacji oceny zdolności systemów
pomiarowych w myśl wymagań IATF 16949 i VDA oraz podręcznika MSA 4 wyd i
VDA 5.
þ Zakres szkolenia obejmuje:
• ogólne zagadnienia związane z oceną zdolności systemów pomiarowych;
wymagania IATF 16949:2016
• porównanie metod badania zdolności wg MSA 4th ed. oraz VDA 5
• szczegółowa prezentacja procedur analizy zdolności systemów pomiarowych z
przykładami
• warsztaty praktyczne – określanie zdolności systemów pomiarowych.
Warsztaty obejmują metody:
o Procedura 1 (Cg i Cgk) - dla cech mierzalnych – krótkie omówienie metody
o R&R (RM oraz ARM) - dla cech mierzalnych – szczegółowa prezentacja i przykłady
obliczeniowe
o Metody dla badań niszczących, niepowtarzalnych
o Metoda KAPPA - dla cech atrybutywnych – szczegółowa prezentacja i przykłady
obliczeniowe
o Metoda detekcji sygnału - dla cech atrybutywnych – krótkie omówienie metody z
jednym przykładem obliczeniowym
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o Metoda krótka - dla cech atrybutywnych – krótkie omówienie metody.
Wszystkie metody zgodne z wytycznymi MSA wydanie 4.
þ Materiały

szkoleniowe,

wszyscy

uczestnicy

szkolenia

otrzymają

materiały

szkoleniowe
þ Koszt szkolenia 1290 zł.
1)

1)

za każdą zgłoszoną osobę

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady,
przerwy kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

1)

Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów. Koszt noclegu ze śniadaniem i kolacją 180,00
zł. za każdą dobę. Możliwy również nocleg w przeddzień szkolenia. Liczbę noclegów
należy zaznaczyć w karcie zgłoszenia.

1)

Ceny netto, do cen należy doliczyć podatek VAT 23%

Łączę wyrazy szacunku:
Piotr Bajor.
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