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

Inbjudan till kursdag
Vakuumteknik
Borås 19 september 2019

DATUM: 19 september

TID 09:00 - 16:30

PLATS Borås

SISTA
ANMÄLNINGSDAG

5 september

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

KURSAVGIFT 6 950:-

KONTAKTPERSON Gustav Jönsson
Tel: 010-516 51 53
E-post:
gustav.jonsson@ri.se

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

KONTAKTPERSON Fredrik Arrhén
Tel: 010-516 56 24
E-post:
fredrik.arrhen@ri.se

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

Kursen är praktiskt inriktad och du kommer
att få lära dig möjligheter och att undvika
fallgropar som finns inom vakuumteknik.
Kursen passar alla som kommer i kontakt med
vakuumteknik i sitt arbete.

Hur når man snabbt ett bra vakuum och vad bör man

tänka på? Frågorna är aktuella för dig som som arbetar

med vakuumteknik.

Gör din produktion effektivare
Under kursen får du kunskaper som kan hjälpa dig att

få en effektivare produktion med kortare pumptider

och färre problem.

Innehåll
Vi genomför ett antal demonstrationer som belyser

olika fenomen som uppträder i vakuum. Efter kursen

kommer du att kunna göra en bedömning av

mätkvalitén i din egen produktion och se hur

produktionen kan bli effektivare.

Kursen behandlar grundläggande begrepp som

enheter, mätteknisk terminologi, egenskaper hos

givare och kalibrering. 

Kursen kan ses som en fortsättning efter ”Praktisk

tryckmätning”.

Boka hotellrum

Ett antal rum finns förbokade på Hotell Borås Best

Western till rabatterat pris.

Använd bokningskod - RISE - sista bokningsdatum

är 5 september 2019; efter detta datum går det att

boka i mån av plats.

Länk finns på bokningssidan.
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Vakuumteknik
Borås 19 september 2019

Torsdag 19 september

09:00 Samling, registrering och kaffe

Inledning

Grundläggande begrepp inom vakuummätning

- Vad är vakuum?

- Enheter

- Mätteknisk terminologi

- Egenskaper hos vakuummätande system

Olika sätt att mäta vakuum

- Kapacitiva givare

- Piranigivare

- Spinning rotor

- Jonisationsgivare

- Andra givarprinciper

Demonstrationer

Vakuumpumpar

- Grovvakuumpumpar

- Högvakuumpumpar

Kopplingar och komponenter

- Olika flänsar och tätningar med mera

Mätosäkerhet och spårbarhet

16:30 Avslutande diskussion

Föredragshållarna:

RISE Mätteknik Gustav Jönsson

Martin Bjerling

Fredrik Arrhén


