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Typ i nazwa wyrobu budowlanego którego
próbkę poddano badaniu:

Nazwa i adres zlecającego
pzeprowadzenie badań:

lmię, nazwisko i stanowisko służbowe
pzeprowadzającego badania:

A. Oznaczenie próbki:

1. Miejsce pobrania próbki:

2. Data pobrania próbki:

3. Data dostarczenia próbki:

4. Oznaczenie producenta:

5. Oznaczenie serii lub pańii
produkcyjnej albo inny element
identyfikacyjny:

6. Termin tnnrałości, ważności lub
przydatności, o ile występuje

7. Określenie sposobu opakowania
próbki:

8. Wielkośćpańiiwyrobu budowlanego
z którego pobrano próbkę:

9. Wielkość (ilość, masa, objętość)
próbki:

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne
Iub inne specyfikacje techniczne
które zastosowano pruy pobieraniu
próbek i zabezpieczeniu próbki :

11. Data pzeprowadzenia badania:

12. Miejsce pzeprowadzenia badania
§eśli zostało wykonane poza siedzibą
laboratorium):

zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego / próbki kontrolnej
wyrobu budowlanego nr 3 z dnia 12.04.2016 r. - element murowy ceramiczny
o nazwie: ceqła budowlana pełna klasa 15
- próbka oznaczona w laboratorium symbolem 1208lFCl1-26

Wojewódzki lnspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie
31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 6

Alicja Połcik, kontroler-laborant

spzedawca: MAJSTER S,A. 35-105 Rzeszów ul. Pzemysłowa 3, sklep
w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 28

12.04.2016 r.

Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu
budowlanego nr 3 z dnia 12.04.2016 r.

15.04.2016 r,

Protokół nr 3/FC pzyjęcia próbek do badań z dnia 15.04.2016 r.

Cegielnia SiedleszczanyŁabuda K. iM. S.C. Wzawy 1O4,39432 Gozyce

201 5-04-30

nie określa się

próba dostarczona pżez zleceniodawcę na palecie, odpowiednio
zabezpieczona, pojedyncze próbki opisane kolejnymi numerami - czarnym
flamastrem
51 1 sztuk

26 sztuk

Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury i Budownictwazdnia 23 grudnia 2015
roku (Dz. U. z 2015 poz,2332)
PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część'1 :
Elementy murowe ceramiczne

od 05.04.2016 r. do 17.05.2016 r.

nie dotyczy

Stro

oświadczenie:
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań może być powielone tylko w całości.
Częściowe powielanie wymaga pisemnej zgody Zakładu Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp, z o.o.
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B. Wynikizleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

Oględziny: próbki dostarczone do laboratorium bez uszkodzeń, w ilości wystarczającej do
wykonania badań 26 szt.

Badan ia fizyko-chem iczne:
badanie właściwości uzytkowych elementów murowych ceramicznych wg PN-EN 771-1:2011
Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: "Elementy murowe ceramiczne"

AB 687

ałość na ściskanie

Tnłałoś ó (od po rn ość na zamr ażan i e-od m raza n ie
Su bstancje n iebezpieczne - stęzen ie natu ral nych

lnne badania: Brak

l, Badana właściwość: wymiary

Metoda badania: PN-EN 772-16:2011

Sposób pomiaru:wg p.7.1 b
Data wykonania badania: 18.04.2016 r.

Metody badań elementów murowych
Część 16: Określenie wymiarów

Opis przyrządu pomiarowego wg p.5. suwmiarka3361101429
Dokładność przyrządu pomiarowego: 0,01 mm

1208lFcl1 254,0 126.0 60,0
1208lFcl2 255,0 126,0 59,0
1208lFCl3 252,0 125,0 65,0
1208lFcl4 251,0 124,0 60,0
1208lFCl5 254,0 125,0 59,0
120BlFCl6 254,0 126,0 60,0
1208lFc17 251,0 124,0 64,0
1208lFcl8 255,0 126,0 59,0
1208lFCl9 256,0 126,0 59,0
1208lFCl10 255,0 126,0 65,0

254 125 61
x2 !2 t1

l-,,l"
Strona 3 z 9

oświadczenie:
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań może być powielone tylko w całości.
Częściowe powielanie wymaga pisemnej zgody Zakładu Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o,

,Badana wlaściwośó Liczba elementów
l. Wvmiarv okt. 5.3,1 .1 10
ll. pkt. 5.3.7.1 10
lll. Absorpcia wodv pkt. 5.3,4 10
lV okt. 5.3.6 10

V. zA,3 2 dcm3
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250 mm x 120 mm x 65 mm

..,l]...],,,,d
ł( szerokość w,,

fmml
wysokość fi"

Imml

,, Maks}malny,z€§ć§.''
odchyłek wymiarow

Kategoria T1

t6 !4 r3
244 -256 116 - 124 62-68

ll. Badana właściwość: wytrzymałość na ściskanie

Metoda badania: PN_EN 772-1:2011

- Data wykonania badania: 16.05.2016 r.

Annex B (normative)
- Metoda sezonowania: 7.3.2 a
- Metoda przygotowania powierzchni pkt. 7.2.4

Metody badań elementów murowych.
Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie.

kierunek obci ia l prostopadłv do chni kładzenia

.,','.
Obeiążenie
.niszczace

Wytrzymałość
na ściskanie

[Nlmm2]

Współczynnik
zmienności

t%],§ze.§kŃć,..

]]],]]]]],..1ńlńlll'',,',:..:.

ll.]]lll]]., 
.. 

. .

l:l:vs}s§kąŚĆ
,Imm]

tKN}

1208lFcl11 254,0 126,0 32004 56,0 14B5,B 46,4
1208lFcl12 251,0 125,0 31375 60,0 1434,0 45,7
1208lFCl13 256,0 128,0 32768 55,0 1301 ,9 39,7
12aaFCl14 258,0 127,0 32766 55,0 954,7 29,1
1208lFcl15 255,0 127,0 323B5 61,0 1422,3 43,9
1208lFCl16 255,0 127,0 32385 61,0 1171,0 36,2
1208lFCl17 255,0 127,0 32385 61,0 1473,9 45,5
1208lFCl18 255,0 128,0 32640 60,0 1395,3 42,7
1208lFCl19 254,0 127,0 3225B 56,0 1464,9 45.4
1208lFcl20 255,0 127,0 32385 56,0 1467,2 45,3

lśńdnia:,' x 58 x 42,o 13,2%
Ni§pgryno§ć,,,, ..'
,pomlaru:] 

..l,],'],,. .. ... x t3
Wańośc znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie wg załącznika A(informacyjny) w N/mm2 32,5

1-,
Strona 4 z 9

oświadczenie:
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki, Sprawozdanie z badań może być powielone tylko w całości.
Częściowe powielanie wymaga pisemnej zgody Zakladu Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o.
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lll. Badana właściwośc: absorpcja wody

Metoda badania: PN-EN 772-2'|:2011 Metody badań elementów murowych - Część 21:
Określanie absorpcji wody ceramicznych i silikatowych
elementów murowych przez absorpcję zimnej wody

Data badania: 05.05.2016 r.

Czas przeb k w wodzie,.24 h
Masa próbki nasyconej

wodą
M",
Iol

Absorpcja
wody

Io/o1

1208lFCl1 31 90 3661 ,15

1208lFC12 3272 3756 15
1208lFCl3 3341 3844 15
1208lFCl4 3075 3524 15
1208lFCl5 31 95 3635 14
1208lFCl6 3163 3648 15
1208lFC17 3354 3849 15
1208lFclB 3316 3785 14
1208lFCl9 3317 3792 14
1208lFCl10 3588 4097 14

§rednia: x X 15
Nieoewność pomiaru: !1

lV. Badana właściwośc: tnruałośó (odporność nazamrażanie - odmrażanie)

Metoda badania: PN-B-{2012:2007 Metody badań elementów murowych. Określanie
od porności na zam rażan ie-odm rażanie elementów
murowych ceramicznych.

Data badania: 05.05.2016 r. - 17.05.2016 r,

Urządzenie badawcze: .5.

Opis próbki po badaniu

1208lFCl1 20 Brak uszkodzeń

odporne na
zamrażanie-
odmrażanie

1208lFcl2 20 Brak uszkodzeń
1208lFcl3 20 Brak uszkodzeń
1208lFcl4 20 Brak uszkodzeń
1208lFCl5 20 Brak uszkodzeń
1208lFCl6 20 Brak uszkodzeń
1208lFC17 20 Brak uszkodzeń
1208lFCl8 20 Brak uszkodzeń
1208lFcl9 20 Brak uszkodzeń
1208lFcl10 20 Brak uszkodzeń

Strona 5 z 9

oświadczenie:
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badan może być powielone tylko w całości
Częściowe powielanie wymaga pisemnej zgody Zakładu Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o.
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V. Badana właściwość: zawańość pienrviastków naturalnie promieniotwórczych: potasu aOK,

radu 226Ra, toru 228Th

Metoda badania: Poradnik lTB nr 45512010 Badania promleniotwórczości naturalnej wyrobów
budowlanych ", Wa rs zawa 201 O

Wyniki badań

Niepewność
pomiaru

1208/Fc
Element murowy ceramiczny pehy HD

o vvymiarach nominalnych
250x1 20x65, kategońa ll

Stężenia naturalnych
izotopów

promieniotworczych,

IBq/kg]

Potas aOK
605,89 ! 40,70

Rad 226Ra
29,60 ż 4,11

Tor 228Th 38,38 ! 3,28

wańości wskaźników
aktywności
(z obliczeń)

I1 0,49 ł 0,03

f2 29,60 !4,11

FERROCARBO Sp.z o.o.
ZAKŁAD BADAŃ LABORATO RYJ NYC H

30-969 Kraków, ul. Ujastek 1

tel./fax + 48 12 642 96 41
e-m a i l : bo k@fe rroca rbo. pl, www. ferroca rbo. pI

NlP678-28-79-072 REGON: 356648633
KRs 0000146272

§.rluŁiiffi,r,,m§

Badania stężenia pienlliastkow naturalnie promieniotworczych wykonano
promieniowania gamma z sondą scyntylacyjną gamma (GP) typu SSU-70-2 z
MAZAR-}I, nr fabryczny 404/14.
Data ostatniej kalibracji analizatora: lipiec 2015 r., masa probki kwalifikacyjnej:
cykli po 2000 s, moc dawki ekspozycyjnej: MD = 64,50 [1lcy/h]

za pomocą spektrometru
kryształem Nalff1, model

1900 g, czas pomiarów: 30

Strona 6 z 9
oświadczenie:
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań może być powielone tylko w całości
CzęŚciowe powielanie wymaga pisemnej zgody Za?adu Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o.
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Zgodnie z poradnikiem tTB nr 455/2010 ,,Badanie promieniotworczości naturalnej wyrobow budowlanych" i z

Rozporządzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartoŚci

naturalnych izotopów promieniotworczych potasu K-40, radu Ra-226, toru Th-228 W surowcach i materiałach

stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt tudzi i inwentarza żywego, a także w odPadach

przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroti zawańości tych izotopów (Dz.U. Nr 4, Poz. 29),

badana próbka:
1. spełnia wymagania dotyczące zawaftości naturalnych izotopow promieniotworczYch

w odniesieniu do surowcow i materiałów budowtanych, stosowanych w budynkach przeznaczonYch na

pobyt tudzi lub inwentarza żywego, gdyż wskaźnik aktywności h nie przekracza wartości 1,2 [Bq/kg] i
f2 nie przekracza wartości 2a0 [Bq/kg];

2. spełnia wymagania dotyczące zawańości naturalnych izotopow promieniotworczych w odniesieniu do

odpadow przemysłowych stosowanych w obiektach budowlanych naziemnych, wznoszonYch na

terenach zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego oraz do niwelacji takich terenow, gdyż wskaźnik aktywności f1 nie przekracza waftoŚci

2,4 [Bq/kg] ifz nie przekracza wartości a80 [Bq/kg];
3. spełnia wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopow promieniotwórczych w odniesieniu do

odpadów przemysłowych stosowanych w częściach naziemnych obiektów budOwlanYch,

niewymienionych w pkt. 2 oraz do niwetacji terenow niewymienionych w pkt. 2, gdyż wskaŹnik

aktywnościf1 nie przekracza wartości 4,2 [Bq/kg] if2 nie przekracza wartości 1 200 [Bq/kg];

4, spełnia wymagania dotyczące zawartości naturatnych izotopów promieniotwórczych w odniesieniu do

odpadow przemysłowych stosowanych w częściach podziemnych obiektów budOwlanYch, O ktÓrych

mowa w pkt. 3 oraz w budowlach podziemnych, w tym w tunelach kolejowych i drogowYch,

wyłączeniem odpadow przemysłowych wykorzystywanych w podziemnych wyrobiskach gÓrniczYch,

gdyż wskaźnik aktywności fl nie przekracza wartości 8,4 [Bq/kg] i f2 nie przekracza wartoŚci 2 400

[Bq/kg].

podane wartości niepewności są niepewnością rozszerzoną obliczoną dla poziomu ufnoŚci 95% i

współczynnika k=2. Wyniki izwiązana z nimi niepewność nie obejmują etapu pobierania probek.

Szczegołowe karty pomiaru, wyniki badań i inne zapisy dotyczące badań, obliczeń i szacowania niePewnoŚci
pomiaru znajdują się w Zakładzie Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp, z o.o.

Stronar,r 

'Moświadczenie:
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań może byĆ powielone tylko w całoŚci.

CŹęściowe powielanie wvńagi pisemnej zgody Zakładu Badań Laboratoryjnych FERROCARBO SP. z o.o.
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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 budowlanegon' ;

odchvłki wvmiarów

Producent deklaruje wymiary 250x120x65 [mm], w kategorii odchyłek wymiarowych T1.

Badanie zostało wykonane na 10 elementach murowych ceramicznych HD (cegła budowlana pełna)
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 772-16:2011 Metody badań elementów murowych. Częśc 16:

Określenie wymiarów. Wg wymagań normy przedmiotowej PN-EN 771-1:201,1 kategoria T1, dla odchyłek
wymiarowychdeklarowanej wańości wynosi odpowiednio: lt6mm,w+4mmiht3mmdlabadanego
wyrobu. Srednie z badań uzyskane dla wymiaru l = 254 mm spełnia wymagania dla deklarowanej kategorii
natomiast dla wymiaróww = 125 mm orazh = 61 mm wyrob nie spełnia wymagań normy PN-EN 771-1:2011.

wvtrzvmałość na ściskanie

Producent deklaruje dla wyrobu średnią wytrzymałoś ć 46,8 N/mm2.

Badanie zostało wykonane na 10 elementach murowych ceramicznych HD (cegła budowlana pełna)
zgodnie z wymaganiami PN-EN 772-'l:200'| Metody badań elementów murowych. Część 1: Określenie
wytrzymałości na ściskanie. Wg wymagań normy przedmiotowej PN-EN 771-1:2011 średnia wytrzymałośc na
ściskanie określonej ilości badanych elementów murowych ceramicznych nie powinna być mniejsza niz
deklarowana wytrzymałośó na ściskanie oraz wytrzymałość na ściskanie poszczegolnych badanych probek nie
powinna byc mniejsza niż 80 oń wańości deklarowanej przez producenta. Uzyskane wyniki - średnia
wytrzymałośc na śiiskanie 42,0 N/mm2 orazdwa wyniki ponizej 80 % wańości deklarowanej - odpowiednio
29,1 MPa i 36,2 MPa - powodują, ze wyrob nie spełnia wymagania dla deklarowanych wańości wytrzymałości
na ściskanie.

Absorpcia wodv

Producent deklaruje dla wyrobu absorpcję wody 14 %,

Badanie zostało wykonane na 10 elementach murowych ceramicznych HD (cegła budowlana pełna)
zgodnie z wymaganiami normy PN_EN 772-21:2001 Metody badań elementów murowych. Częśc 21:
Określanie absorpcji wody ceramicznych i silikatowych elementow murowych przez absorpcję zimnej wody. Wg
wymagań normy przedmiotowej PN-EN 771-1:2011 średnia wańość absorpcji wody badanych próbek
elementow murowych ceramicznych nie powinna byc większa niz deklarowana wańość absorpcji wody,
Uzyskane wyniki - średnia wańośc absorpcji wody 15 % powoduje, ze wyrób nie spełnia wymagania dla
deklarowanych wańości absorpcji wody.

Strona 8 z 9

oświadczenie:
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdaniezbadań moze być powielone tylko w całości.
Częściowe powielanie wymaga pisemnej zgody Zakładu Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o,
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Tnłlałość (odporność na zamrażanie i odmrażanie)

P rod u ce nt d ekla ruje tnuałość w f u n kcj i zamrażania-od m rażan i a

Badanie polegające na wykonaniu 20 cykli zamrażania - odmrażania próbek elementów murowych
ceramicznych, zostało wykonane na 10 cegłach, zgodnie z wymaganiami PN_B-I20'12:2007 Metody badań
elementów murowych. Określanie odporności na zamrażanie _ odmrażanie elementów murowych
ceramicznych. Próby po przeprowadzeniu badania nie wykazaĘ żadnych widocznych spękań oraz
odprysków. Uzyskane wyniki potwierdzają trwałośó wyrobow w funkcji zamrażania-odmrażania,

substancie niebezpieczne - steżenie naturalnvch pienriastków promieniotwórczvch

Producent deklaruje wskaźnik aktywności | = 0,72 [Bq/kg] orazt2 = 65 lBq/kgl
Zgodnie z Poradnikiem lTB nr 45512010,,Badanie promieniotwórczości naturalnej wyrobow budowlanych" i z
Rozporządzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 r, w sprawie wymagań dotyczących zawańości
naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226, toru Th-228 w surowcach i materiałach
stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza źywego, a także w odpadach
przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawańości tych izotopów (Dz.U. Nr 4, poz. 29),
badana próbka spełnia wymagania dotyczące zawańości naturalnych izotopow promieniotwórczych w
odniesieniu do surowców i materiałów budowlanych, stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt
ludzi lub inwentarza zywego, gdyż uzyskane wskaźniki aktywności f1 = 0,49 nie przekracza wartości 1,2
[Bq/kg] oraz f2 = 29,60 nie pzekracza wańości 240 [Bq/kg].

Uwagi: -

S prawozd an ie spo ządzono w trzech egze m plarzach.

Rozdz.

2 x Wojewodzki lnspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie
1 X ZBL FERROCARBO
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(podpis przeprowadzającego badan ie) (imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium)
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oświadczenie:
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki, Sprawozdanie z badań moźe być powielone tylko w całości.
Częściowe powielanie wymaga pisemnej zgody Zakładu Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp, z o,o.
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