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INDUSTRY 2019
INDUSTRY to cykliczny program międzynarodowych badań biegłości organizowany przez
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach znajdujący się w Zakresie Akredytacji NR PT
007. Program obejmuje badania właściwości fizycznych i chemicznych kruszyw i kamienia
naturalnego. Program oferuje wiele rund o szerokim zakresie analiz.
Harmonogram 2019
Symbol
rundy

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości

Termin nadsyłania
zgłoszeń

1.1/IND/19

Kruszywo

Zawartość wody

22-02-2019 r.

2.1/IND/19

Kruszywo

Mrozoodporność w wodzie

08-03-2019 r.

3.1/IND/19

Kruszywo

Gęstość ziarn i nasiąkliwość
Metoda: piknometryczna

08-03-2019 r.

4.1/IND/19

Kruszywo

Mrozoodporność w obecności soli

08-03-2019 r.

5.1/IND/19

Kruszywo
naturalne

Zawartość drobnych cząstek
Badanie wskaźnika piaskowego
Frakcja 0/2 mm

26-04-2019 r.

6.1/IND/19

Kruszywo

Odporność na rozdrabnianie
Metoda: Los Angeles

09-08-2019 r.

7.1/IND/19

Kruszywo

Odporność na ścieranie (mikro-Deval)

09-08-2019 r.

8.1/IND/19

Kamień
naturalny

Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym 20-09-2019 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.badaniabieglosci.pl
Kontakt:
Karolina Sójka, tel.: 41 365 10 13, 517 856 757, e-mail: info@badaniabieglosci.pl
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Zespół Badań Biegłości
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