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wyniki badań zamieszczono :

Wytrzymałość na ściskanie IMPa]

I

wczesna po 2 dniach l normowa po 28 dniach

1412 ź o,4 1 38rO + o,8 1

Data rozpoczęcia/zakończenia badania

l z7,10,2016
I

I

l 24.11.2016

02.1 1.2016

04.1 1.2016

Wykonano wg PN-EN 196-1:2006
Metody badania cementu - oznaczanie wvtrzymałości

Ilościowe oznaczenie składników głównych w cemencie

Skład cementu bez regulatora czasu wiązania po pueliczeniu Wspólczynnikiem k= 1,0325

zawartość skład ni ka węg lanowego llcll 2,3

zawa rtość skład n i ka zawierającego dwutlenek krze m u tlPll 43,7

zawartość skład n i ka zawierające go żużel wiel ko piecowy uL" 4,0

zawartość klinkieru uKu 5o,o

Data rozpoczęcia/zakończenia badania 26,10,2016, 03. 11.2016

Wykonano wg CEN TR 196-4:2007
Methods of testinq cement. ouantitative determination of constituents

Konsystencja normowa
|o/o7

(badanie konieczne
do wykonania badania

czasów wiazania)

Czasy wiązania Iminl

początek koniec

Stałość objętości
(rozszerzalność)

Imm]

3OrO *o,r' 365 nro' 43O *rr' 1r5 *o,u'

Data rozpoczęcia/zakończenia badania

09.1 1.20 16
09.1 1.2016

14.11.2016

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

zawartość siarczanów
jako SO3 [o/o]

Zawartość chlorków jako
Cl- 1o7o1

Lr97 *o,r.' OrO39 *o,oor'

Data rozpoczęcia/zakończenia badan ja

14.1 1,2016

15,1 1,2016
18.1 1.2016

PN-EN 196-2:2013-11, punkt 4.4.2 i 4.5.16
Metody badania cementu - Część 2: Ana|iza chemiczna cementu
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Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi
wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 ,,Protokołu
budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego"3;

właściwościami użytkowymi
pobrania próbki wyrobu

właściwość

Deklarowane właściwości użytkowe
określone w pkt. 4 "Protokołu pobrania

próbki wyrobu budowlanego" i w deklaracji
właściwości użytkowych NR 1O23-CPR-

0669 P z dnia O8.02.2O16 r.

Wyniki uzyskane podczas
badań i ocena Ęch

wyników3

Wytrzymałość wczesna
po 2 dniach [MPa]

>10 l4,2 - zgodne

Wytrzymałość normowa
po 28 dniach [MPa]

>32,5iś52,5 38,0 - zgodne

Początek czasu wiązania Imin] >75 365 - zgodne

Stałość objętości (rozszerzalność)
Imml

ś10 1,5 - zgodne

Zawartość siarczanów (jako SOl) ś 3,5 |o/o! tr97 - zgodne

zawartość chlorków ś 0,1 [o/o] 0,039 - zgodne

Wymagania udziału składników w o/o masy dla cementu CEM IVl B (V)

składnik cementu
Składniki główne

Składniki drugorzędne
K!inkier "K" Popiół lotny

llyn4

Udziały składników w [o/o] wg
PN-EN t97-t:2Ot2 Tablica 1

45-64 36-55 o-5

składnik cementu
Składniki główne Składniki drugorzędne

R5
Klinkier "K" Popiół lotny

ilvn4
"S" - żużel wietkopiecowy

'LlLL" - wapień

Udział składników6 w Io/o] oznaczonych
wg CEN TR 196-4:2oo7 50,0 - zgodne 43,7 -

zgodne
jako "S+L/LL" -

6,3 - zgodne7 3,2

Uwagi:

r niepewnoŚĆ na podstawie R dla K6 =0,4i 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 deklarowany przez producenta jako popiół krzemionkowy
5 Regulator czasu wiązania
6 Wartości odnoszą się do sumy składników głównych i drugorzędnych
7 Zgodnie z zapisami normy PN-EN I97-I:20lż 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-

Zakładr/ Ba{ań Kontrolnych

Zgodnie z komunikatem ISo-ILAC-IAF akredytacja laboratorium W odniesieniu do normy Iso/IEc 17025:2005 oznacza spełnienie wymagań dotyczących
kompetencji technicznych i systemu zarządzania, dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań,
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