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INDUSTRY 2018
INDUSTRY to cykliczny program międzynarodowych badań biegłości obejmujący badania
właściwości fizycznych i chemicznych kruszyw i kamienia naturalnego. Program oferuje wiele rund
o szerokim zakresie analiz.

Harmonogram 2018
Symbol rundy

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości

Termin nadsyłania
zgłoszeń

1/IND/18

Kruszywo

Zawartość wody

16-02-2018 r.

2/IND/18

Kruszywo

Mrozoodporność w wodzie

23-03-2018 r.

3/IND/18

Kruszywo

Gęstość ziarn i nasiąkliwość
Metoda: piknometryczna

23-03-2018 r.

4/IND/18

Kruszywo

Mrozoodporność w obecności soli

23-03-2018 r.

5/IND/18

Kruszywo naturalne

Zawartość drobnych cząstek
Badanie wskaźnika piaskowego
Frakcja 0/2 mm

18-04-2018 r.

6/IND/18

Kruszywo

Odporność na rozdrabnianie
Metoda: Los Angeles

17-08-2018 r.

7/IND/18

Kruszywo

Odporność na ścieranie (mikro-Deval)

17-08-2018 r.

8/IND/18

Kamień naturalny

Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym

05-10-2018 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na: www.badaniabieglosci.pl
Kontakt:
Karolina Sójka, tel.: 41 365 10 00, 517 856 757, e-mail: info@badaniabieglosci.pl
http://laboratoria.net/porownania-miedzylaboratoryjne/28251.html
Informacje dnia: 200 mln złotych w ramach kolejnych edycji konkursów NCN Gdy dziecko połknie
bateryjkę, miód może je uratować Czy mózg może uznać sztuczną kończynę za prawdziwą? Makrofag
zaniesie lek do guza Lżejsze i czystsze samochody dzięki taśmie z włókien Skuteczność probiotyku
zależy od mikroorganizmów 200 mln złotych w ramach kolejnych edycji konkursów NCN Gdy dziecko
połknie bateryjkę, miód może je uratować Czy mózg może uznać sztuczną kończynę za prawdziwą?
Makrofag zaniesie lek do guza Lżejsze i czystsze samochody dzięki taśmie z włókien Skuteczność
probiotyku zależy od mikroorganizmów 200 mln złotych w ramach kolejnych edycji konkursów NCN
Gdy dziecko połknie bateryjkę, miód może je uratować Czy mózg może uznać sztuczną kończynę za
prawdziwą? Makrofag zaniesie lek do guza Lżejsze i czystsze samochody dzięki taśmie z włókien
Skuteczność probiotyku zależy od mikroorganizmów
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