Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség

FELHÍVÁS
RÉSZVÉTELRE A MAROVISZ 15. JÁRTASSÁGI VIZSGÁLATÁN

A jártassági vizsgálat tárgya: acél munkadarabon bevonatvastagság- és repedésmélység mérés
örvényárammal. A résztvevők választhatnak, hogy mindkét mérést elvégzik, vagy csak az
egyiket, de csak örvényáramos elven működő készülékeket használhatnak.
A jártassági vizsgálat célja: laboratóriumok jártasságának bemutatása örvényárammal végzett
bevonatvastagság- és repedésmélység mérésben. A résztvevők mérés során nyújtott
teljesítményük ellenőrzése a mérési bizonytalanság számításával, ezzel segítség a
szolgáltatások minőségének javításában és az akkreditálási feltételek teljesítésében.
A jártassági vizsgálat Szervezője:

Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség
1191 Budapest, Üllői út 206.
marovisz@marovisz.hu

A jártassági vizsgálat Koordinátora:

Fücsök Ferenc
telefon: +36 26 950 058, +36 20 910 9028
ffucsok@gmail.com

A jártassági vizsgálat lebonyolításáért felelős: Császár Anikó - MAROVISZ Titkárság
telefon: +36 1 278 0632, +36 30 62 66 111
korvizsgalat@marovisz.hu

A vizsgálati próbatestek jelzése és leírása:
JV 15 Ø 150 x 0,8 mm méretű ötvözetlen szerkezeti acélból készült lemez körtárcsa,
háromfajta festett bevonattal, bevonatonként két kijelölt – vagyis összesen 6 darab
mérési területtel. Csak és kizárólag ezeken a  jelölt pontokon kell a méréseket
elvégezni.
JV 15B 200 x 38 x 9,3 mm méretű ötvözetlen szerkezeti acélból készült hasáb,
felületén 8 db 0,3 mm széles szikraforgácsolt bemetszéssel.
Az alkalmazandó vizsgálati eljárás: acél munkadarabokon bevonatvastagság mérése
örvényáramos eljárással, és repedésmélység mérés örvényárammal.
Részvételi díj:

mindkét mérésben való részvétel esetén:
100 000 Ft + ÁFA
MAROVISZ tagoknak: 90 000 Ft + ÁFA
csak az egyik mérést elvégzők részére:
70 000 Ft + ÁFA
MAROVISZ tagoknak: 63 000 Ft + ÁFA

Az eredmények gyűjtésének formája: a mérési eredményeket az előre megküldött xlsx fájlban
kell rögzíteni, a „Mérési adatok” munkalapon. Mindkét próbatesten végzett mérés
körülményeit külön rögzítenie kell a „Mérés körülményei” munkalapon.
A jártassági vizsgálat feladatai: végezze el azt a mérési feladatot, amire jelentkezett.
Értelemszerűen, ha két feladatra vállalkozott, akkor mindkét mérési lapot töltse ki.
Ha csak a bevonatvastagság mérési feladatot kívánja elvégezni, akkor mellékelt JV15
Vastagság mérési lap kitöltéséhez szükséges méréseket végezze el.
Ha csak a repedésmélység mérési feladatra jelentkezett, akkor mellékelt JV15 Mélység
mérési lap kitöltéséhez szükséges méréseket végezze el.
Felhívjuk figyelmét, hogy felesleges lényegesen több mérést végezni, mivel az nem
modellezi a valóságos helyzetet. Ennek megfelelően a mérési feladatok néhány óra
munkával elvégezhetőek.
Jelentkezés: a MAROVISZ honlapjáról letölthető jelentkezési lappal lehet, melyet kitöltve,
cégszerűen aláírva elektronikusan kell a MAROVISZ-hoz eljuttatni.
Budapest, 2021. augusztus 20.
Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség

