FELHÍVÁS
részvételre a MAROVISZ keménységmérési jártassági vizsgálatán.
A jártassági vizsgálat tárgya: keménységmérés hordozható mérőberendezéssel.
Megjegyzés: ebben a vizsgálatban hordozható keménységmérő berendezésen értjük a nem hagyományos elven
működő, a nem szúró mérési módszereket alkalmazó készülékeket. (Kivétel: hordozható Vickers
keménységmérő, max 5 kp = 49,5 N erővel.)
A jártassági vizsgálat szervezője: Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség (MAROVISZ) 1191, Budapest,
Üllői út 206. B. épület, e-mail: marovisz@marovisz.hu
A jártassági vizsgálat szervezéséért felelős: Dr. Gillemot László, a MAROVISZ irodavezetője. Telefon: (1) 277 5696;
mobil: 20 984 5878; korvizsgalat@marovisz.hu
A jártassági vizsgálat Koordinátora: Fücsök Ferenc
Telefon: (1) 264 9311; mobil: 20 910 9028. e-mail: ffucsok@gmail.com
A jártassági vizsgálat ütemterve: A mérés kezdete: 2016. október 1.
A mérési feladatot előre egyeztetett időpontban küldjük el. Egy áll rendelkezésre a mérések elvégzésére.
Részvétel feltétele: A jártassági vizsgálatban való részvétel nincs korlátozva.
A próbatestek leírása: A vizsgálandó munkadarabok kereskedelemben beszerezhető ellenőrző testek. Egy próbatest
készletbe három, különböző keménységű darab tartozik, melyek mérete Ø 120 x 12 mm. A mérési eredmények
értékelésénél a szállító műbizonylattal dokumentált keménységét használjuk kijelölt értéknek.
A mérési eredmények homogenitása érdekében kijelöljük azt a 45o-os körcikket, ahol a mérést a résztvevő
elvégezheti.
Eredmények értékelése: Egy mérési módszerrel mért eredményt a résztvevő laboratórium mérésének értelmezzük és
értékeljük. Lehetőséget van továbbá, egy laboratóriumon belül több személy eredményének elkülönített
értékelésére is. További lehetőség, hogy az első módszertől eltérő eszközzel, második mérést is lehet végezni. A
további méréseket a kijelölt területen belül kell végrehajtani, ekkor lehet a kedvezményes értékelési díjat igénybe
venni.
Részvételi díj: 95 000 Ft + ÁFA, MAROVISZ tagoknak: 85 000 Ft + ÁFA
Második személyi értékelések, vagy második mérési módszerek értékelési díja az alapár 50 %-a + ÁFA.
A jártassági vizsgálat résztvevőinek minimális száma: gazdasági és szervezési okokból 8 résztvevőnél kevesebb
jelentkező esetén nem indítjuk el a jártassági vizsgálatot.
Az eredmények feldolgozási módja: Az értékelést a Z pontszám alapján végezzük.
Budapest, 2016. szeptember 15.

Üdvözlettel:

dr. Gillemot László
irodavezető
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