Национална програма за изпитвания за пригодност, организирани от БИМ, ГД НЦМ
National program for proficiency testing, organized by BIM, GD NCM

Идентификационен
№

Наименование/обект на
сравнението

Identification №

Name/PT item

Начало
Start

Референтна
лаборатория
Reference
laboratory

2021 година

BIM-CHM-EA-2021-01

BIM-CHM-pH-2021-02

BIM-E-Wh-2021-01

BIM-MM-RBV-2021-01

Определяне на елементния
състав на стомани чрез
недеструктивни методи
Steel testing in the field o f element
analysis by nondestructive methods

First quarter

Изпитване на водни разтвори
за pH

Второ
тримесечие

Testing o f aqueous solutions for pH

Second quarter

Калибриране на електромер c
клас на точност 0,05
Calibration o f energymeter with accuracy
0,05 %

Калибриране на плочки за
твърдост по скали Роквел,
Бринел и Викерс
Calibration o f hardness blocks for Rockwell,
Brinell and Vickers

BIM-TM-TC-2021-01

Първо
тримесечие

Калибриране на
термоелектричен
преобразувател на температура
(термодвойка) в обхват от 0 °С
до 1000 °С

Второ
тримесечие
Second quarter

Трето
тримесечие
Third quarter

Четвърто
тримесечие
Fourth quarter

Химични
измервания
Chemical
measurement

Химични
измервания
Chemical
measurement

Електрични
измервания
Electrical
measurements

Механични
измервания
Mechanical
measurements

Температурни
измервания
Temperature
measurements

Calibration o f a Thermocouple in the range
o fO °C to 1000 °C

BIM-MAV-LEQ-2021-01

BIM-LT-LM-2021-01

Измерване на еквивалентно
ниво на шум

Четвърто
тримесечие

Equivalent sound level measurements

Fourth quarter

Калибриране на щрихови мерки
за дължина -измервателни
ролетки до 30 m

Четвърто
тримесечие

Calibration o f line scales for length measuring tapes up to 30 m

Fourth quarter

Акустични
измервания
Acoustic
measurements

Измерване на
дължини и ъгли
Lengths and angles i
measurement

Забележка: Изпитванията за пригодност извън обхвата на акредитация са означени
със сив фон.
Notice: The proficiency tastings outside the scope of accreditation are marked in gray.

В Националната програма могат да бъдат включени допълнително изпитвания за
пригодност при подадени заявки (свободен текст). Необходимо е да има поне две
лаборатории-участнички и техническа възможност на БИМ, ГД НЦМ.
Any interlaboratory comparison can be additionally included in The National Program providing that there are
submitted requests (free-form text) by at least two participating laboratories and the suggested comparison is
within the measurement capabilities of BIM, NCM.
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Попълнена регистрационна форма може да се подаде по електронна поща или
спедиторски фирми.
Fulfilled registration form can be submitted by e-mail.
Адрес: БИМ, ГД НЦМ, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б

Address: 52 В, ,,G. М. Dimitrova", blvd. BIM, GD NCM

1797 гр. София, България

1797 Sofia, Bulgaria

Координатор: Дарина Великова

Coordinator: Darina Velikova

e-mail: d.velikova@ bim .governm ent.bg

e-mail: d. velikova@bim. government, bg
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Съгласувал:
ИНЖ.

СНЕЖАНА СПАСОВА

ГлД на ГД НЦМ
Дата: JLQ
.01.2021 г.

Обобщил:
Радослава Хаджистойкова
Контролиращ РТ
Дата: 18.01.2021 г.
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