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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 67L lł
Kraków, 25.05.2OI7 l

zastępuje sprawozdanie z badań
nr lBBB/re z dnia 24.10.2016 roku

69213L345K!6

s§9z

'i,ffi§ AB 054

1531 /16Identyfikator próbki w laboratorium:

ul. Przy Rondzie 6

3L-547 Kraków

nazwisko i stanowisko Marek Ramus - starszy technik

badania: Agnieszka Dyba - specjalista chemik

4,

5.
iOznaczenie serii lub partii
iaIbo inny element identyfikujący:

6.

7,

iwieltośe partii wyrobu budowlanego
iłtóre5 pobrano próbkę:

wg Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej l
B. wyrobu budowlanego* nr 2: 56 workówWyroDu LrlJUUWldllęgu, lll L, Jv

------,--",--,]

9. i*,.,noSe (ilość masa, objetość) próbki
opakowanie jednostkowe producenta

i deklarowane jako 25 k9, masa określona w ZBK 24,7 kg

10.

11,

Cement poŃlandzki popiołowy CEM IIl B-V 32,5 R

"-,L,----,--,-j---------_--

i worer firmowy producenta, zabezpieczony workiem foliowym oznaczony :

sposobu opakowania próbkil i banderolą, ópi.", Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru i

i Budowlanego w Krakowie t

t2,

r. o wyrobach budowlanych



.Ę,_W.yntĘi.=!ę.ęg_,ly.ęh__Ęp.q.ąt..qrp.ł.i{-ę!.tyf!Fesi-ą.?9.9!99-o.YYg-łyęh.nę.t-g.4.Ę-ą9-ąń..---.
i,ilóń;-;mńlily'-fi;ióii"ł wó plll+1,1 tgl-{rżóń, pióbk' * *orxu firmowym producentai

ioglęaziny= i,zabezpieczona workiem foliowym bez śladów uszkodzeń, w ilości odpowiedniej dlai
' :przeprowadzenia badań. :

--------",L" -----------------l

wyniki badań zamieszczono i

iBadania tizyczno-chemiczne: i :h tabelach i:______________ ___________.-,- -.-.ry-P-o-1,i-lzJ:-------------

Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

I

W€zesna po 2 dniach l normowa po 28 dniach

1115 + 0,2 1 3Or3 + 0,6 1

Data rozpocZęcjalzakończenia badania

19.09.2016

21.09,2016 l
17.10.2016

Wykonano W9 PN-EN 196-1:2006
Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymałoŚci

Konsystencja normowa
|o/o7

(badanie konieczne
do wykonania badania

rzaców wiazenia)

Czasy wiązania Imin]

pocZątek koniec

Stałość objętości
(rozszerzdność)

Imm]

2915 *o,r' 39o 2
+20 47O *ro' 1rO 2

+0,5

Data rozpoczęcia/zakończenia badania

21,09,2016
21,09,2016

23,09,2016

Wykonano wg PN-EN 196-3+A1:2011, punkt 5, 6 i 7
Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasów wiązania istałości objętośc!

zawartość siarczanów
jako SOa [o/o]

Zawartość chlorków jako
Cl- 1o7o1

1r9O *o;o2 OrO39 *o,oo2'

Data rozpoczęcia/zakończenia badania

20.09.2016

21.09.2016
22.09,2016

PN-EN 196-2:2OI3-II, punkt 4.4.2 i 4.5,16
Metody badania cementu - CzęŚĆ 2: Analiza chemiczna cementu

Ilościowe oznaczenie składników głównych w cemencie

Skład cementu bez regulatora czasu wiązania po przeliczeniu Wspólczynnikiem k= 1,0314

zawartość składnika wę9 lanowego llCll 2,7

zawa rtość skład n i ka zawierającego dwutle ne k krzem u llPll 44A

zawartośĆ składnika zawierającego zużel wielkopiecowy llLil 115

zawartość klinkieru llKll 5L,4

Data rozpoczęcia/zakończenia badania 20.09.20 16-30.09.2016

Wykonano w9 CEN TR 196-4:2007
Methods of testinq cement. Quantitative determination of constituents

brak
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iInne badan!a:badan!a:



właściwość

Dekla rowane właŚciwości użytkowe
określone w pkt. 4 "Protokołu pobrania

próbki wyrobu budowlanego" iw deklaracji
właściwości użytkowych NR 1/2016 z dnia

O4.01.2O16 r.

Wyniki uzyskane podczas
badań i ocena Ęch

wyników3

Wytrzymałość wczesna
po 2 dniach [MPa]

>10 11,5 - zgodne

Wytrzymałość normowa
po 28 dniach [MPa]

>32,5iś52,5 30,3 - niezgodne

Początek czasu wiązania Imin] >75 39O - zgodne

Stałość objętości (rozszerzalność)
Imml

<10 1,0 - zgodne

Zawartość siarczanów (SO3) ś3,5 [o/o] 1r9O - zgodne

zawartość chlorków < 0,1O Io/o] 0,039 - zgodne

Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi
wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 ,,Protokołu pobrania próbki wyrobu
budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego"3:

Uwagi:

1 niepewnoŚć na podstawie R dla K6 =0,4} p =95o/o
2 niepewnoŚĆ na podstawie testów statystycznych laboratorium dla k=2; p=95o/o

3 Ocena i interpretacja wyników z badań nie jest objęta akredytacją i dotyczy tylko badanej probki.
a popiół lotny krzemionkowy
5 Regulator czasu wiązania
6 Wartości odnoszą się do sumy składników głównych i drugorzędnych
7 Zgodnie z zapisami normy PN-EN l97-I:2OI2 w punkcie 9,3 Kryterium zgodnoŚci dotyczące składu cementu "W

przypadku pojedynczych wyników dopuszcza się maksymalne odchylenie -2 w odniesieniu do dolnej i +2 w
odniesieniu do górnej wartoŚci odniesienia,

SprawozdaniesporządzonoWtrzechegzemplarzach/łeznej-

- - - - -i 
ririą; 

-ń;żńiśk; 
i b;

Zgodnie z komunikatem ISo-ILAC-IAF akredytacja laboratorium W odniesieniu do normy Iso/IEc t7025i20o5 oznacza spełnienie wymagań dotyczących
kompetencji technicznych i systemu zarządzania, dla zapewnienia Wiarygodnych technicznie wyników badań,

Wymagania udziału składników w o/o masy dla cementu CEM IIl B-V

składnik cementu
Składniki główne

Składniki drugorzędne
Klinkier "K" Popiół lotny

trvll4

Udziały składników w [o/o] wg
PN-EN L97-t:2ol2 Tablica 1

65-79 21-35 o-5

składnik cementu
Składniki główne Składniki drugorzędne

R5
Klinkier "K" Popiół lotny

Ivt,4
"S" - żużel wielkopiecowy

"L/1-1-' - wapień

Udział składników6 w Io/o] oznaczonych
wg CEN TR 196-4:2OO7

sLA -
niezgodne

44|4 -
niezgodne

jako "S+L/LL" -
4r2 - zgodne7

3,0
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