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Sprawozdanie z dzialalności Sekcji Laboratoria Budowlane

Klubu POLLAB

Za rok 2013

1. Skład Kolegium Sekcii Klubu POL1AB

2. Spotkania Sekcii Klubu POLLAB

Plan działalności Sekcji 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

biegłości PT/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(w nawiasie podano nazwę instytucji, kt Ę przedstawicielwygłaszał

referat):
- Poddyscypliny, a techniki pomiaru w badaniach biegłości materiał w budowlanych (lciMB oddział w
Opolu);
- Czynniki wpływające na wyniki bada przyczepności klej w cementowych do styropianu (lciMB
oddział w Krakowie};
_ Wybrane problemy laboratori w pracujących w obszarach regulowanych przez CPR (lTD w
Poznaniu).



W ramach koordynowanych w 2013 roku badań PT/lLc, wyniki i przebieg badań przedstawili ich
koordynatorzy:

o IMBIGS Warszawa,
o Ferrocarbo Sp. z o.o. Kraków,
o ]CIMB Oddziałw opolu.

3. Badania biegfości / porównania międrylaboratoryine

Wykaz badań biegłości/porównań miedzylaboratoryjnych realizowanych w 2013 roku przedstawiono
w Tabeli 1:

4. Wyiazdy zagraniczne lnie dotyczyl

5. Planowane działania Sekcil Klubu PoLtAB na koleiny rok

W ramach planu dziatalności na rok 20L4, Członkowie Sekcji LB zaproponowali następujące temaĘ
badań biegłości PTlporównań miedzylaboratoryjnych lLC przedstawione w Tabeli 2:

Tabelą 7: Wykaz prowadzonych bodań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych'2o1j

Nr
informacji

Temat Koordynator

Planowana data
rozpocręcia/
zako czenia
badari

Uwagi o realizacii

14ł2oI2
Badania wybranych
właściwości kruszylA/ *

LSIIVB.KRUSZYWA 2OT2

IMB|GS
Warszawa

październik }aLŻ
* styczer{ 2013

Zrealizowano
(w badanioch
uczestniczyły 22
laborataria,
oceniana 3 metody
i 3 cechy)

2rl2Ar2
Bada nia właściwości fizyko*

mechanicznych dach wek
ceramicznych

FERROCARBO
Sp. z o.o.
Krak w

październik 2aL2.
* stycze 2013

Zrealizowano
(w badaniach
uczestniczyły 3
laboratoria,
oceniano 4 metody
i 7 cech)

s/2013
PYŁ KRZEM|oNKoWY
(zawartość suchej rnasy W

zawiesinie)

lciMB oddział
w Opolu

maj 20L3 r
sierpiefi 2013

Zrealizourano
(w badaniach
uczestniczyło 5
laboratoriow,
oceniano 2 metody
i 1 cechę)

26lzgtł

Badania wybranych
właściwości kruszywa i

wypełniacza 2013
akronim: KRUSZYWO-
WYPEŁNlAcz. GL/aaL3

IMBIGS
Warszawa

październik 2013

- stycze ZAL4
w trakcie
realizacji

27lailr? PoPlÓŁ L0TNY do betonu
(właściwości fizyczne}

lciMB oddział
w Opolu

listopad 2013 -
marzec 20L4

w trakcie
realizacji

3o/2org
PoPlÓŁ LoTNY do betonu
(właściwości chemiczne}

ITB \ffarszawa
grudzie 201,3 *
kwieciefi 2OL4

w trakcie
realizacji



Tabela 2: Planowane badąnia biegtośct/porÓwnania mięclzyldboratoryjne - 2074

Nr
informacii

Temat Koordynator

Planourana data
rozpo częcia|
eako czenia
bada

Uwagi o
realizacii

26l2Or3

Badania wybranych
właściwości kruszywa i

wypełniacza 2aL3
akronirn: KRUSZYWO-
WYPEŁNlAcz GLlaaL3

IMBIGS
Warszawa

październik 2013

- styczeri 2014
w trakcie
realizacji

27l2AL3
PoPlÓŁ L0TNY do betonu

{wła ściwości fizyczne }

lciMB oddział w
Opolu

listopad 2013 -
marzec 2AL4

w trakcie
realizacji

30/2013
PoPlÓŁ LoTNY do betonu
(właściwości chem iczne}

ITB Warszawa
grudzie 2013 *
kwiecie 2014

w trakcie
realizacji

DOMIESZKI DO BETONU
lciMB oddział w
Krakowie

stycze 2OI4 *
maj ŻaL4

zglaszone do
realizacji

Betonowa kostka brukowa
AGH WIMIC
Krak w

do uzgodnienia w
Ża14

zgłoszone do
realizacji

Badania wybranych
właściwosci kruszr7ul

Przedsiębiorstwo
Geologiczne,
Kielce

do uzgodnienia w
2AL4

zgłoszone do
realizacji

Badania wybranych
właściwosci płyt

sĘropianowych

lciMB oddział w
Krakowie

do uzgodnienia w
Ż0L4

z$oszone do
realizacji

i/po row n a n i a m ię d zyla bo rato ryj

W ramach działalności Sekcji planowana jest realizacja przynajmniej jednego spotkania, podczas

kt rego omawiany będzie przebieg bada biegłości/por wna międzylaboratoryjnych i wynikające z

nich wnioski, sterowanie jakością bada oraz niepewność pomiaru związana z pobieraniem pr bek.

6. lnne ------

Przewodniczqcy Sekcji

Marek Ziętała

Warszewa, 02.07.2074


