
Z 7.3-4.2

…………………………………

…………………………………

 odwiert

  asfalt
 
  mm-a

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

Pobranie nr

1

2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podaj informacje: AC SMA MA BBTM PA …, wymiar D, warstwa, rodzaj asfaltu, kategoria ruchu, producent mma

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podaj informacje: AC SMA MA BBTM PA …, wymiar D, warstwa, rodzaj asfaltu, kategoria ruchu, producent mma

Rodzaj materiału 

Pobranie nr

1

2

Oznaczenie
próbki 
przez 

klienta

 

…………………….

 

…………………….

Rodzaj 
próbki

 odwiert

  asfalt
 
  mm-a

Podaj informacje: droga nr ..., kilometraż, 
strona (L/P), jezdnia (L/P), pas (L/P), wytwórnia itp.

Miejsce 
pobrania

Wielkość próbki 
laboratoryjnej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk

Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych

Zakres dziennej 
działki roboczej

Podaj informacje: powierzchnia, 
długość odcinka, zakres od km do km itp.

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Temp.
mm-a 

w trakcie 
pobrania

 [°C]

………………….

………………….

Data 
pobrania

Podaj informacje: 
dzień oraz godzina

………………………………

……………………………….

Nr zlecenia

Wykonawca

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I SZCZEGÓŁY ZLECENIA

Kod 
próbki

wypełnia 
Personel GDDKiA 

Laboratorium

IV OPIS PRÓBEK

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Podaj informacje: nr recepty laboratoryjnej (badanie typu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Podaj informacje: nr recepty laboratoryjnej (badanie typu)

ppkt 4.5
(za pomocą tacek z linką) 

dotyczy pobrania nr:  
1                  2

Pobieranie próbek ze zbiorników / pojemników

dotyczy pobrania nr:  1               2

III IDENTYFIKACJA MATERIAŁU

………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………...

ppkt 4.7
(wiercenie z zag. warstwy)

dotyczy pobrania nr:  
1                  2

ppkt 4.6
(z rowka z niezag. warstwy)

dotyczy pobrania nr: 
 1                2

ppkt 4.2
(z kotła transportowego)

 
dotyczy pobrania nr:

1                   2

Pobieranie próbek z rurociągów

dotyczy pobrania nr:  1              2

Podaj informacje: 
liczba odwiertów oraz 

ich średnica, waga w kg itp.

Wydanie nr: 2 Data wydania: 2020-01-20 strona 1

Protokół pobrania oraz przyjęcia próbek nr ……………………………………………………../ZA

Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................

Nazwa
 Inwestycji

• zgodnie z normą PN-EN 12697-27:2017-07 "Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań. Pobieranie próbek"

• zgodnie z normą PN-EN 58 "Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Pobieranie próbek"                                                                        

Zleceniodawca

II METODA POBRANIA PRÓBEK

 inna metoda:
ppkt ……………………..

dotyczy pobrania nr: 
1               2

ppkt 4.4 
(z urabialnej pryzmy)

dotyczy pobrania nr: 
1                  2

ppkt 4.3 
(ślimak rozkładarki)

dotyczy pobrania nr: 
1                  2      

ppkt 4.1
(ze skrzyni pojazdu) 

dotyczy pobrania nr: 
1                   2



Z 7.3-4.2

2

(nazwa firmy)

(nazwa firmy)

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

1

2

Pobranie nr Aparatura wykorzystana do pobrania próbek

(nazwa firmy)

(nazwa firmy)

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

Wiertnica drogowa: …………………………………

Wiertnica drogowa: …………………………………

Łopata / szufla  ………………………………………………

Łopata / szufla  ………………………………………………

1

2

Pobranie nr Osoby pobierające próbki

Pobranie nr Osoby obecne podczas pobrania próbki

1

Pobranie nr

1

2

Warunki atmosferyczne w trakcie pobrania
Podaj informacje: temperatura powietrza, występowanie opadów, siła wiatru

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

(podpis)(nazwa firmy)

Próbkę laboratoryjną dostarczył

Termometr: ………………………………………………………

Termometr: ………………………………………………………

inne: …………………………………………………………………

inne: …………………………………………………………………

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk

Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych

Ocena wizualna stanu podłoża w trakcie pobrania
Podaj informacje: podłoże suche/wilgotne, występowanie zanieczyszczeń obcych, jednorodność sprysku emulsją

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wydanie nr: 2 Data wydania: 2020-01-20 strona 2

Osoba odbierająca odpowiedzialna jest za ocenę próbki pod kątem zgodności, stanu i przydatności do zleconych badań.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

(podpis)

(podpis)

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

(podpis) (imię i nazwisko) (nazwa firmy) (podpis)

(nazwa firmy) (podpis)

(imię i nazwisko) (podpis)

Próbkę laboratoryjną odebrał (wypełnia Personel GDDKiA Laboratorium)

(imię i nazwisko)(data dostarczenia)

Informacje dotyczące stanu dostarczonej próbki laboratoryjnej (wypełnia Personel GDDKiA Laboratorium)

(nazwa firmy) (podpis)

(podpis) (imię i nazwisko) (nazwa firmy) (podpis)


