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Warszawa, 21.09.2016 r. 

ZAKLAD KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH I GEOTECHNIKI 

LABORATORIUM KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH I GEOTECHNIKI 

SPRAWOZDAN1E Z BADAN Nr LZK00-02119/16/Z00NZK 

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, ktorego probke poddano badaniu: Cement portlandzki 
CEM I 42,5 R o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu cement portlandzki 
EN 197-1 CEM 142,5 R 

Nazwa i adres zlecajqcego przeprowadzenie badan: Wojewodzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego, 20-027 Lublin, ul. Karlowicza 4 

Imie, nazwisko i stanowisko sluzbowe przeprowadzajqcego badania: 
Agnieszka Michalik, Starszy specjalista inzynieryjno-techniczny 

A. Oznaczenie probki 

1. Miejsce pobrania probki: zgodnie z Protokolem pobrania probki wyrobu budowlanego nr 
1/ZKW1.7782.67.2016.XXIII z dnia 02.08.2016 - u sprzedawcy: Krzysztof Seroka Uslugi 
Transportowe „Kamyk", Swierszczdw-Kolonia 19, 21-070 Cycow. 

2. Data pobrania probki: 02.08.2016 r.; 
nr protokolu pobrania probki: 1/ZKW1.7782.67.2016.XXIII 

3. Data dostarczenia probki: 08.08.2016 r.; 
nr protokolu przyjecia probki: LZK00-02119/16/Z00NZK 

4. Oznaczenie producenta: 
Producent - zgodnie z Deklaracjq wlasciwosci uzytkowych Nr 1487-CPR-019-02: 
CEMEX Polska Sp. z o.o., ul. Lopuszahska 38 D, 02-232 Warszawa; Zaklad Cementownia 
Chelm, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chelm. 



5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujacy: zgodnie z 
Protokolem pobrania probki wyrobu budowlanego nr 1/ZKW1.7782.67.2016.XXIII z dnia 
02.08.2016 - data produkcji: 27.07.2016 r. 

6. Termin trwalosci, waznosci lub przydatnosci, o ile wystepuje: zgodnie z Protokolem 
pobrania probki wyrobu budowlanego nr I/ZKW1.7782.67.2016.XXIII z dnia 02.08.2016 -
60 dni od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu 

7. Okreslenie sposobu opakowania probki: dostarczono probke fabrycznie opakowanq w worek 
papierowy, owiniety szczelnie czarnq foliq 

8. Wielkosc partii wyrobu budowlanego, z ktorej pobrano probke: zgodnie, z Protokolem 
pobrania probki wyrobu budowlanego 1/ZKW1.7782.67.2016.XXIII z dnia 02.08.2016 -
112 opakowah po ok 25 kg - data produkcji 27.07.2016 r. 

9. Wielkosc (ilosc, masa, objetosc) probki: 1 opakowanie = 25 kg 

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktore zastosowano 
przy pobieraniu i zabezpieczaniu probki: zgodnie z Protokolem pobrania probki wyrobu 
budowlanego nr 1/ZKW1.7782.67.2016.XXIIIz dnia 02.08.2016: 
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, 

z pozn. zm.) 
- rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 

sprawie probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych 
na rynku krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2332) 

- zharmonizowana norma EN 197-1:2011 Cement. Czesc 1: Sklad, wymagania i kryteria 
zgodnosci dotyczqce cementow powszechnego uzytku. 

11. Data przeprowadzenia badan: 11.08.2016 -19.09.2016 

12. Miejsce przeprowadzenia badania (jesli zostalo wykonane poza siedzibq laboratorium): -

B. Wyniki zleconych badan oraz identyfikacja zastosowanych metod badan 

Ogledziny: do badan dostarczono jeden, fabrycznie opakowany papierowy worek cementu 
szczelnie owiniety foliq, bez sladow uszkodzeh i zawilgocenia 

Badania fizyczno-chemiczne: 

W Tabeli 1 podano zakres badan wraz z metodami badan, natomiast w Tabeli 2 zestawiono 
wyniki badan. 
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1. Zakres badan laboratoryjnych 
Tabela. 1 Metody badan 

Lp. Badane cechy Metoda badania 

1. Wytrzymalosc na sciskanie (wczesna i normowa) PN-EN 196-1:2006 

2. Czas wiqzania PN-EN 196-3+ A1.-2011 

3. Stalosc objetosci - rozszerzalnosc PN-EN 196-3+AL20U 

4. Stalosc objetosci - zawartosc SO3 PN-EN 196-2:2013-1 IE 

5. Zawartosc chlorkow PN-EN 196-2:2013-1 IE 

6. 

Cementy 
powszechnego 
uzytku 
(subrodziny) 
sklad 
i skladniki 

Skladfazowy metodq rentgenowskiej 
analizy dyfrakcyjnej PB LB-011/3/08-2010 

6. 

Cementy 
powszechnego 
uzytku 
(subrodziny) 
sklad 
i skladniki 

Pozostalosc nierozpuszczalna 
w kwasie solnym i weglanie sodu PN-EN 196-2:2013-1 IE 6. 

Cementy 
powszechnego 
uzytku 
(subrodziny) 
sklad 
i skladniki Zawartosc popiolu lotnego 

krzemionkowego 

PN-EN 196-2:2013-11 
oraz obliczenia wg 
*)PN-B-19707:2013-10 

*) poza zakresem akredytacji 

2. Zestawienie wynikow badan 
Tabela 2. Wyniki badan 

Lp. Cecha badana Wyniki badan Wartosc deklarowana przez 
Producenta 

1. 
Wytrzymalosc na sciskanie 
[MPa] 
- wczesna, po 2 dniach 
- normowa, po 28 dniach 

30,8 ± 0,5 
60,8 ± 2,0 

>20,0 
>42,5 i <62,5 

2. 
Czasy wiqzania [min] 
- poczatek 
- koniec 

160 ±5 
300 ± 15 

>60 
Brak wymagan 

3. Stalosc objetosci -
rozszerzalnosc [mm] 0± 1 < 10 

4. Stalosc objetosci -
zawartosc S O 3 [%] 2,69 ± 0,08 <4,0 

5. Zawartosc chlorkow [%] 0,103 ± 0,006 <0,10 
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Cementy powszechnego uzytku (subrodziny) sklad i skladniki 
Sklad fazowy - Metoda rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej 

1400 

1000 

Skladniki krystalicznc: 
Fazy klinkieru: alit, belit, C4AF, C3A, CaO, MgO 
Inne: kalcyt, kwarc, mull it, anhydryt, gips, bassanit 

Brak wymagan 

Pozostalosc nierozpuszczalna 
w HC1+ Na 2 C0 3 [%] 1,22 ± 0,06 Brak wymagan 

*) Zawartosc popiolu lotnego 
krzemionkowego [%] 1,6+1,0 

Skladniki drugorzedne: 
0 - 5 % 

Niepewnoscpomiarupodanoprzy wspoiczynniku rozszerzenia k=2 ipoziomie ufnosci 0,95 

*) poza zakresem akredytacji 

Inne badania: brak 

Ocena i interpretacja wynikow badan na zgodnosc z deklarowanymi wlasciwosciami 
uzytkowymi wyrobu budowlanego okreslonymi w pkt 4 „Protokolu pobrania probki 
wyrobu budowlanego/ probki kontrolnej wyrobu budowlanego": 

Ocena zgodnosci otrzymanych wynikow badan Cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R 
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu cement portlandzki EN 197-1 CEM I 
42,5 R przeprowadzona zostala w oparciu o norme PN-EN 197-1:2012 „Cement — Czesc 1: 
Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementow powszechnego uzytku ". 

Strona 4 z 5 



Ponizej przedstawiono ocene poszczegolnych deklarowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu 
budowlanego objete zakresem badan laboratoryjnych: 

Wytrzymalosc na sciskanie (wczesna) - wynik zgodny 
Wytrzymalosc na sciskanie (normowa) ~ wynik zgodny 

- Czas wiqzania - wynik zgodny 
- Stalosc objetosci - rozszerzalnosc - wynik zgodny 
- Stalosc objetosci - zawartosc SO3 - wynik zgodny 
- Zawartosc chlorkow ~ wynik zgodny 

Cementy powszechnego uzytku (subrodziny) sklad i skladniki - zawartosc popiolu 
lotnego krzemionkowego wynik zgodny 

Uwagi: 

Wyniki badan spelniajq wymagania normy PN-EN 197-1:2012 oraz sq zgodne 
z deklaracjq wlasciwosci uzytkowych nr 1487-CPR-019-02 z dnia 20.04.2014R. 

Podczas oceny powyzszych wynikow nie uwzgledniono niepewnosci pomiaru podanych 
w Tabeli 2. 

Sprawozdanie sporzqdzono w trzech egzemplarzach. 

mgr inz. Agnieszka Michalik 

fikxr*^. 
(podpis przeprowadzajacego badanie) 

dr inz. Artur Piekarczuk 

A 
(imi?, nazwisko i podpis Kierownika Laboratorium) 

mgr inz. Filip Chylinski 

(podpis osobyautoryzujacej raport) 
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