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Spotkania Sekcii Klubu POLLAB

Plan działalnościSekcji Laboratoria Budowlane na 2013 rok zostal zrealizowany.
W dniu 13 grudnia 2013 roku w siedzibie PCBC w Warszawie, ul. Kłobucka 23A odbyto się spotkanie

członk w Sekcji Laboratoria Budowlane. W spotkaniu uczestniczyło ?2 przedstawicieli z ins$tucji
będących członkami Sekcji. Tematem spotkania było om wienie stanu prac nad programem bada
biegłościPT/por wnari miedzylaboratoryjnych ILc realizowanych przez Sekcję LB, spraw
organizacyjnych dotycząrych Sekcji, a także przedstawienie zagadnie istotnych dla członk w Sekcji.
Zostaty wygloszone 3 referaĘ dotyczące bezpośrednio tematyki i zagadnie związanych z
przedmiotem działalnościSekcji(wnawiasie podano nazwę instytucji, kt Ę przedstawicielwygłaszał

referat):
- Poddyscypliny, a techniki pomiaru w badaniach biegłościmateriał w budowlanych (lciMB oddział w
Opolu);

- Czynniki wpływające na wyniki bada przyczepności klej w cementowych do styropianu (lciMB
oddział w Krakowie};

_ Wybrane problemy laboratori
Poznaniu).
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W ramach koordynowanych w 2013 roku badań PT/lLc, wyniki i przebieg badań przedstawili
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Badania biegfości / porównania międrylaboratoryine

Wykaz badań biegłości/porównań miedzylaboratoryjnych realizowanych w 2013 roku przedstawiono
w Tabeli 1:
Tabelą 7: Wykaz prowadzonych bodań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych'2o1j
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Wyiazdy zagraniczne lnie dotyczyl
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Planowane działania Sekcil Klubu PoLtAB na koleiny rok
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W ramach planu dziatalności na rok 20L4, Członkowie Sekcji LB zaproponowali następujące temaĘ
badań biegłościPTlporównań miedzylaboratoryjnych lLC przedstawione w Tabeli 2:
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Tabela 2: Planowane badąnia biegtośct/porÓwnania
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W ramach działalnościSekcji planowana jest realizacja przynajmniej jednego spotkania, podczas
kt rego omawiany będzie przebieg bada biegłości/porwna międzylaboratoryjnych i wynikające z
nich wnioski, sterowanie jakościąbada oraz niepewnośćpomiaru związana z pobieraniem pr bek.
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