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SPRAWOZDANIE Z BADAr NR 4307/111/2021 

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego 

próbk poddano badaniu: 

Nazwa i adres zlecajcego przeprowadzenie 

badar'i: 

lmi, nazwisko i stanowisko stubowe 

przeprowadzajcego badania: 

A. 0znaczenie próbki: 

1. Miejsce pobrania prObki: 

2. Miejsce przeprowadzenia badania: 

Podsvpka kolelowa 31,5 - 50 mm (31,5-50/Z/13450) 

Lubuski Wojewódzki lnspektor Nadzoru Budowlanego 

ul. KosynierOw GdyrSskich 75, 66-400 GorzOw Wielkopolski 

Filip Adamczyk - laborant 

na trenie budowy: drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 63+860 do km 

65+043 w ramach zadania pn. ,,Modernizacja wschodniego wylotu DK 22 w 

Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta' 

(POIS.04.02.00-00-0040/16), realizowanej przez Przedsibiorstwo 

Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A. ul. Turkusowa 26, 70-778 Szczecin. 

06.10.2021 r., nr protokotu pobrania próbki: 18/2021 

(nr akt sprawy: WWB.7783.3.8.2021) 

07.10.2021 r., nr protokotu przyjcia próbki: 21/FC z dnia 07.10.2021 r. 

TINARG Sp. Z 0.0. Zimnik 37, 59-407 MciwojOw 

Dostawa z padziernika 2021 list przewozowy 01 10 2hz. 

PrObka nieuszkodzona, zdatna do badari. Próbka w iloci 5 worków oklejona 

tam z napisem ,,WINB Gorzów Wlkp." oraz zaplombowana plombami od r 

39737541 do 39737545. 

2000,00 ton 

okoto 120 kg 

- rozporzdzenie Ministra lnfrastruktury I Budownictwa z dnia 23 grudnia 

2015 r. w sprawie prObek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 

lub udostpnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 2015 poz. 2332 ze zm.); 

- art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U z 2020 r. poz. 215 ze zm.). 

- zastosowana specyfikacja techniczna 

od 12-10-2021 do 08-11-2021 

Miejsce wykonania badania sktad ziarnowy wg PN-EN 933-1:2012, odporno 

na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2:2020-09 Zatcznik A, mrozoodporno w 

wodzie wg PN-EN 13450:2004+AC:2004 - FERROCARBO Sp. z 0.0. Zak{ad 

Badari Laboratoryjnych w Proszowicach. 

3. Data pobrania prObki: 

4. Data dostarczenia prObki: 

5. Producent: 

6. 0znaczenie serii lub partii produkcyjnej 

albo inny element identyfikujcy: 

7. Termin trwa{oci, wanoci lub 

przydatnoci, o ile wystpuje 

8. 0krelenie sposobu opakowania próbki: 

9. Wielko serii lub partii produkcyjnej, z 

ktOrej pobrano prObk: 

10. Wielko (ilo, masa, objto) 

pobranej próbki: 

11. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub 

inne specyfikacje techniczne, ktOre 

zastosowano przy pobieraniu 

I zabezpieczaniu próbki: 

12. Data przeprowadzenia badania: 
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Owiadczenie: 
Wyniki badar odnosz si wytcznie do pobranej próbki. Sprawozdanie z badari moze by powielone tylko w catoci. Czciowe 
powielanie wymaga pisemnej zgody Zaktadu Badañ Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. Z 0.0. 



SPRAWOZDANIE Z BADAKI NR 4307/111/2021 

B. Wyniki zieconych bdaii oraz identyfikacja zastosowanych metod badai 

Ogldziny: prObka dostarczona do laboratorium bez uszkodzer, w iloci wystarczajcej do wykonania 

badañ (ok. 120 kg) 

Badania fizyczno-chemiczne: 

Badana wIaciwo Norma badawcza 

1.  Sktad ziarnowy PN-EN 933-1:2012 

2.  Odporno na rozdrabnianie - metoda Los Angeles PN-EN 1097-2:2020-09 Za{qcznik A 

3.  Mrozoodpornosc w wodzie 
PN-EN 13450:2004+AC:2004 

PN-EN 1367-1:2007 

1. Badana waciwo: Skfad ziarnowy 

Rodzaj badania 

Wyniki badañ ± niepewno pomiaru 

Metoda 

badania 

Pods ypka kolejowa 31,5 -50 mm (31,5-50/Z/13450) 

Sito o 

wymiarze 

oczka 

[mm] 

Masa 

pozostata 

na side 

Ri,kg 

Pozosta- 

{o na 

side, % 

Suma mas 

przechodz- 

cych, % 

Skfad ziarnowy— 

metoda 

przesiewania na 

mokro 

80 0,000 0,0 100 

PN-EN 933- 

1:2012 

63 0,000 0,0 100 

50 0,396 0,9 ± 0,3 99 

40 4,607 10,7 ± 1,7 88 

31,5 14,920 34,6 ± 4,6 54 

22,4 17,178 39,8 ± 5,2 14 

0,5 5,297 12,3 ± 1,9 2 

0,063 0,459 1,1 ± 0,4 1 

materiat 

na denku 
0,007 0,0 - 

2. Badana wtaciwo: Odporno na rozdrabnianie 

Rodzaj badania 

Wyniki badar ± niepewno pomiaru 

Metoda badania 
Pods ypka kolejowa 31,5 - 50 mm 

(31,5-50/Z/13450) 

Odporno na rozdrabnianie, 

wspótczynnik Los Angeles, LARB 

badania frakcja 31,5/50 mm 

22±3 
PN-EN 1097-2:2020-09 

Zatqcznik A 
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3. Badana w{aciwo: Mrozoodporno w wodzie 

Rodzaj badania 

Wyniki badañ ± niepewno pomiaru 

Metoda badania 
Podsypka kolejowa 31,5 -50mm 

(31,5-50/Z/13450) 

Mrozoodporno w wodzie F, % 

badanafrakcja 31,5/50mm 
0,4±0 1 

PN-EN 13450:2004-i-AC:2004 

PN-EN 1367-1:2007 

Inne badania: nie ziecono 

Powyzsze wyniki dotycz wytcznie badanych próbek. 

Podane wartoci niepewnoci s niepewnoci rozszerzon obliczon dia poziomu ufnoci 95% i wspó{czynriika k=2. Wyniki i 

zwizana z nimi niepewno obejmuj etap pobierania próbek. 

C. Stwierdzenie zgodnosci z dekiarowanymi wtaciwociami uzytkowymi wyrobu 

budowlanego okreIonymi w pkt 4 ,,Protokotu pobrania próbki wyrobu budowlanego/ i próbki kontrolnej 

wyrobu budowlanego" 

Uziarnienie - sktad ziarnowv 

Producent dekiaruje dla kruszywa uziarnienie - kategori B 

Badanie zostato wykonane na próbce kruszywa o nazwie Podsypka kolejowa 31,5 - 50 mm (31,5-50/Z/ 13450) zgodnie 

z wymaganiami normy PN-EN 933-1:2012. Uzyskany wynik skadu ziarnowego potwierdza, e wyrób nie spetnia wymagania 

dia dekiarowanych wartoci kategoril uziarnienia. 

Odpornoé na rozdrabnianie kruszvwa grubeo 

Producent deklaruje dla kruszywa kategori odpornoci na rozdrabnianie kruszywa grubego: LARB24 (tj. wspó(czynnik Los 

Angeles ~ 24) 

Badanie zostao wykonane na próbce kruszywa o nazwie Podsypka kolejowa 31,5 - 50 mm (31,5-50/Z/13450) zgodnie 

z wymaganiami normy PN-EN 1097-2:2020-09 Zalqcznik A. Uzyskany wynik odpornoci na rozdrabnianie 22 potwierdza, 

±e wyrób spetnia wymagania dla deklarowanych wartoci kategorli odpornoci na rozdrabnianie. 

Trwato a zamra±anie - rozmrazanie  - Mrozoodporno F 

Producent deklaruje dla kruszywa kategori mrozoodpornoci: Fi (tj. procentowy ubytek rnasy ~ 1) 

Badanie zostato wykonane na próbce kruszywa o nazwie Podsypka kolejowa 31,5 - 50 mm (31,5-50/Z/13450) zgodnie 

z wymaganiami normy PN-EN 13450:2004+AC:2004. Uzyskany wynik mrozoodpornoci w wodzie 0,4 % potwierdza, 

±e wyrób spetnia wymagania dla dekiarowanych wartoci kategorii mrozoodpornoci. 

Powysze stwierdzenie nie uwzgldnia wartoci niepewnoci wyników, jeeli zostaty podane w czci B sprawozdania. 
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rROC Sp. Z 0.0. 

SPRAWOZDANIE Z BADANi NR 4307/111/2021 

D. Opinie i interpretacje - 

Sprawozdanie sporzdzono w trzech egzemplarzach/Sprawozdanic 5porzgdzono w postaci ci cktron i czncj.* 

dGTrt   
(podpis przeprowdzajcego badanie)** 

Iwona y chaa 
Korownik Zektdu Badañ Laboratoryjnyctl  

(imi, nazwisko I podpis osoby autoryzujcej 

sprawozdanie) ** 

FS' ARO Sp. z 0.0. 

!u'oTi , achaa 
S S 

(imi, nazwisko i podpis kierownika Iaboratorium)** 

* Niepotrzebne skreIi. 
** Sprawozdanie z badar sporzdzone w postaci elektronicznej opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym 
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