Inbjudan till kursdagar
Tryckkalibrering

Borås 12-13 september 2019

Vad behöver du tänka på då du kalibrerar
tryckgivare och hur undviker du felkällor? Vad
behöver vara med i ett kalibreringsbevis och
hur gör du en mätosäkerhetsbudget?
Under kursen blandas praktiska moment med teori.
Allt detta ger dig en god kunskapsbas i ditt dagliga
arbete.

DATUM:

12-13 september

TID

08:30 - 16:30

PLATS

Borås

SISTA
ANMÄLNINGSDAG

29 augusti

ANMÄL DIG PÅ

www.ri.se alternativt
http://www.sp.se/sv/
training/matteknik/
Sidor/default.aspx

KURSAVGIFT

13 850:-

KONTAKTPERSON

Martin Bjerling
Tel: 010-516 59 98
E-post:
martin.bjerling@ri.se

KONTAKTPERSON

Viktoria Jonasson
Tel: 010-516 56 24
E-post:
viktoria.jonasson@ri.se

KURSADMIN

Christine Bruseborn
Tel: 010-516 59 19
E-post:
christine.bruseborn@ri.se

Syfte
Kursen är inriktad på praktisk tillämpning och syftar till
att ge dig större möjlighet att välja rätt mätsystem för
din tillämpning och att inse vilka begränsningar ditt
mätsystem har.

Målgrupp
Personer som kalibrerar eller kontrollerar tryckgivare
samt personer som arbetar med tryckmätning och som
behöver en bättre förståelse för kalibreringens
betydelse för mätresultaten. Kursen riktar sig såväl till
nyanställda som till den som vill fördjupa sig i ämnet
och både för dem som arbetar i fält eller i
laboratoriemiljö.

Innehåll
I denna kurs kommer vi att behandla grunderna i
tryckkalibrering. Vi kommer att titta på olika
tryckgivares uppbyggnad samt vilka principer för
kalibrering som finns. En del av kursen är laborationer
där man i praktiken får känna på de avsnitt vi
behandlar i teorin. Spårbarhet och grundläggande
mätosäkerhet är också viktiga delar i kursen liksom
innehållet i kalibreringsbevis.

Boka hotellrum
Ett antal rum finns förbokade på Hotell Borås Best
Western till rabatterat pris.
Använd bokningskod - RISE - sista bokningsdatum
är 29 augusti 2019; efter detta datum går det att
boka i mån av plats.
Länk finns på bokningssidan.

RISE Research Institutes of Sweden / www.ri.se / info@ri.se
Division Säkerhet och transport / Mätteknik / Brinellgatan 4, Borås

Tryckkalibrering
Borås 12-13 september 2019

Torsdag 12 september
08:30

Samling, registrering och kaffe/te
Introduktion, spårbarhet inom tryck
Mätgivare och principer
Inledande mätosäkerhet
Mätosäkerhet, räkneövningar
Kalibrering, strategi och principer

17:00

Avslutning

19:00

Gemensam middag

Fredag 13 september
08:30

Samling, registrering och kaffe
Laborationer
- praktiska exempel på kalibreringssituationer
Genomgång av laborationer:
- upprättande av mätosäkerhetsbudget
- kalibreringsbevisets innehåll
Sammanfattning av kursen

16:30

Avslutning

Föredragshållarna:
RISE Mätkvalitet

Martin Bjerling
Fredrik Arrhén
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