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Degest Sp. z o. o.
"DEGEST" sp. z o.o. powstało w ramach reorganizacji International Paper - Kwidzyn S.A z której
struktur wydzielono Laboratorium Zakładowe.
Laboratorium przeprowadza badania i analizy:
■
■
■
■
■
■

mas włóknistych,
papierów,
tektur litych,
paliw stałych i ciekłych,
wody,
ścieków.

Wykonywane są one w następujących pracowniach:

• Laboratorium Główne: (badania fizyko-chemiczne mas celulozowych, papieru
kserograficznego, offsetowego, druk laser, składanki komputerowej, gazetowego oraz tektur do
druku)
• Pracownie Fizyko-Chemiczne
• Pracownie Surowców: (badania węgli i olejów opałowych, popiołów i żużli, odpadów
energetycznych, surowców i produktów przemysłu chemicznego, olejów maszynowych, osadów
wodnych powstałych w wyniku korozji urządzeń przemysłowych, oznaczanie zawartości metali)
• Punkt Kontroli Laboratoryjnej „Celulozownia”: badania z zakresu analizy miareczkowej,
wagowej , instrumentalnej.
• Punkt Kontroli Laboratoryjnej „Energetyka”: analizy miareczkowe, wagowe,
kolorymetryczne i potencjometryczne
• Punkt Kontroli Laboratoryjnej „Kaustyzacja”: kontrola analityczna produkcji ługów,
analiza szlamów pokaustyzacyjnych, wapna palonego
• Punkt Kontroli Laboratoryjnej „Makulaturownia”
• Laboratorium Badania Wody i Ścieków
Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę obsługiwaną przez doświadczony,
profesjonalny i wysokokwalifikowany personel.
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