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Poznań, 23.06.2009
Z myślą o specjalistach kontroli jakości oraz laboratoriów badawczych firma RHL-Service organizuje
jednodniowe szkolenie z zakresu pomiarów lepkości i właściwości reologicznych polimerów.
Szkolenie obejmuje wykład z podstaw reologii polimerów z wykorzystaniem reometrów oraz
wytłaczarek, prelekcję na temat zawansowanych badań oscylacyjnych w reologii polimerów,
prezentację sprzętu przeznaczonego do badań polimerów oraz warsztaty pomiarowe. W trakcie
spotkania udostępniona będzie aparatura kontrolno-pomiarowa dla Uczestników chcących wykonać
indywidualne badania reologiczne wraz z możliwością omówienia metod pomiarowych oraz
otrzymanych wyników testów.
Informacja i formularz zgłoszeniowy: www.rhl.pl
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