
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 2 (158) 2011 
BUILDING R E S E A R C H INST ITUTE - QUARTERLY No 2 (158) 2011 

Ewa Szewczak* 

POTENCJAŁ BADAWCZY ZESPOŁU LABORATORIÓW 
BADAWCZYCH INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ 

W artykule przedstawiono zakres działalności Zespołu Laboratoriów Badawczych ITB z uwz-
ględnieniem zakresu akredytacji i notyfikacji, warunków rynkowych, potencjału technicznego i kadro-
wego. Pokazano rozwój działalności w ostatnich latach oraz rysujące się kierunki rozwoju w najbliż-
szym czasie. 

1. Akredytacja Zespołu Laboratoriów Badawczych 

Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej istnieje od 1992 r. 
W styczniu 1995 r. uzyskał akredytację Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Obecnie 
jest to akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB-023. 

Ze względu na rozwój Instytutu Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów poszerza 
swój zakres badań o nowe obszary: 

• W 2005 r. włączono do Zespołu Laboratoriów Badawczych nieakredytowane Labo-
ratorium Elektryczne, które w 2007 r. uzyskało akredytację. 

• W roku 2007 włączono w strukturę Zespołu nieakredytowane Laboratorium Insta-
lacji Sanitarnych, wywodzące się z przyłączonego do Instytutu w 2007 r. COBR Techniki 
Instalacyjnej „Instal". Laboratorium to uzyskało akredytację w ramach ZLB w 2008 r 

• W 2008 r. w zakres akredytacji Zespołu włączono Laboratorium Okuć i Ślusarki 
Budowlanej, posiadające dotychczas odrębną akredytację nr AB-050. Laboratorium to 
wywodzi się z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Elementów Wyposażenia 
Budownictwa „Metalplast", włączonego do ITB w roku 2006. 

Obecnie Zespół Laboratoriów Badawczych jest akredytowaną jednostką o najwię-
kszym w Polsce i jednym z większych w Europie zakresie akredytacji, największym w Polsce 
zakresie notyfikacji i ogromnym potencjale badawczym, na który składa się wykwalifi-
kowana kadra pracowników oraz nowoczesne wyposażenie badawcze. 

Zakres akredytacji Zespołu jest systematycznie rozszerzany (tabl. 1, rys. 1 i 2). W roku 
2002 obejmował około 1000 metod badawczych, w roku 2008 - ponad 3000, a obecnie 

* dr inż - Zespół Laboratoriów Badawczych ITB 
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obejmuje około 4300 metod. Zaobserwować można zmniejszający się udział metod 
własnych w stosunku do metod znormalizowanych. Jest to związane z ogólną tendencją 
do stosowania w ocenie wyrobów metod znormalizowanych, zapewniających porówny-
walność zbadanych właściwości. Zwiększa się także znacząco udział metod badaw-
czych zgodnych z normami międzynarodowymi, przede wszystkim EN: od 20% w roku 
2002, około 60% w roku 2008. do około 78% w chwili obecnej. 

Tablica 1. Liczba akredytowanych metod badawczych w ZLB w latach 2002-2010 
Table 1. Number oł accredited test methods in ZLB in 2002-2010 

Rok Liczba metod 
akredytowanych 

2002 1089 

2003 1336 

2005 1558 

2006 1817 

2007 1959 

2008 3241 

2009 4073 

2010 4338 

Rys 1. Udział procentowy metod międzynarodowych w zakresie akredytacji ZLB 
w latach 2002-2010 
Fig. 1. Percentage ot international test methods in ZLB scope of accreditation in 2002-2010 
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Rys. 2. Liczba metod akredytowanych w ZLB w tatach 2002-2010 z podziałem na tematykę 
Fig. 2. Number of accredited testing methods in ZLB (Group ot Testing Laboratories) in 2002-2010, 
with thematic division 

Rys. 3. Liczba raportów z badań wydawanych przez ZLB w latach 2002-2010, z podziałem 
na tematykę 
Fig. 3. Number of test reports issued by ZLB in 2002-2010, with thematic division 
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Zespół Laboratoriów Badawczych prowadzi badania mechaniczne, chemiczne, og-
niowe, akustyczne, biologiczne, elektryczne i elektroniczne, kompatybilności elektro-
magnetycznej, badania dotyczące inżynierii środowiska, właściwości fizycznych, nieni-
szczące, radiochemiczne i promieniowania. 

Największy udział w zakresie akredytacji mają badania elementów budowlanych: 
okien, drzwi, płyt, elementów warstwowych, lekkich przegród i przeszkleń oraz materia-
łów zabezpieczających, wykończeniowych, wodochronnych i termoizolacyjnych. 

Mimo szybko wzrastającego potencjału badawczego, liczba raportów z badań wyda-
wanych przez Zespół Laboratoriów nie rośnie w znaczący sposób (rys. 3). W 2002 r. 
wynosiła około 2400, w 2008 r. około 3200, w roku 2010 zmalała do około 2800. 
Przeciętnie raporty z badań zawierają wyniki od 3 do 5 badań. Największy udział w wy-
dawanych raportach mają badania ogniowe. 

Wraz z wejściem do UE zapotrzebowanie na badania stało się w widoczny sposób 
zależne od systemu oceny zgodności obowiązującego dla danego wyrobu i od zakresu 
zadań laboratorium notyfikowanego lub akredytowanego, który jest wskazany w normie 
zharmonizowanej. W niektórych przypadkach nastąpił całkowity brak zapotrzebowania 
na badania wyrobu, co spowodowało wycofanie się klientów ze współpracy z laboratorium. 

2. Notyfikacja Zespołu Laboratoriów Badawczych ITB 

Od 1 maja 2004 r. Instytut Techniki Budowlanej jest jednostką notyfikowaną Komisji 
Europejskiej, nr 1488, do realizacji zadań związanych z oceną zgodności wyrobów 
budowlanych według dyrektywy 89/106/EWG. 

Zespół Laboratoriów Badawczych, badając szerokie spektrum wyrobów budowla-
nych, zapewnia producentom możliwość wprowadzania ich na rynek polski i - jako 
jednostka notyfikowana - na rynek europejski. Zakres notyfikacji Zespołu Laboratoriów 
jest ciągle rozszerzany i dostosowywany do wymagań rynku. 

W roku 2008 rozszerzono zakres notyfikacji o 47 nowych zadań badawczych, w 2009 r. 
o 27, z czego do najważniejszych należy zaliczyć zadania związane z oceną systemów 
sygnalizacji i automatyki pożarowej, stanowiące nową tematykę w ITB. Rozszerzenie 
zakresu notyfikacji w 2010 r. obejmowało 13 nowych zadań badawczych. 

Obecnie zakres notyfikacji ITB (ostatnia wersja z 12 IV 2010) obejmuje 153 normy 
zharmonizowane spośród około 190, w których występuje system oceny zgodności 1 
lub 3 oraz 19 spośród 30 zatwierdzonych ETAG (European Technical Approval Guide-
line). 

Normy, na które ZLB posiada notyfikację, dotyczą badań wyrobów objętych przez 36 
z istniejących 61 decyzji Komisji Europejskiej dotyczących atestacji zgodności wyrobów 
budowlanych, to jest większej części wyrobów objętych dyrektywą 89/106/EWG. 

Instytut Techniki Budowlanej, jako jednostka świadcząca usługi związane z badania-
mi, działa w warunkach konkurencji, zarówno na arenie polskiej, jak i europejskiej. 

W Polsce działa obecnie 20 jednostek notyfikowanych w zakresie dyrektywy budow-
lanej, w tym 16 notyfikowanych w zakresie badań laboratoryjnych (pozostałe są notyfi-
kowane wyłącznie w zakresie certyfikacji). Mimo że akredytacja i notyfikacja Zespołu 
Laboratoriów Badawczych obejmuje najszersze spektrum 'wyrobów budowlanych, w po-
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szczególnych zakresach tematycznych konkurujemy z innymi instytutami, jak również 
od pewnego czasu z laboratoriami prywatnymi, z których dwa uzyskały notyfikację w dzie-
dzinie badań okien i drzwi. Istnieje także wiele laboratoriów akredytowanych nie posia-
dających notyfikacji, a mimo to stanowiących na rynku krajowym konkurencję dla ITB. 
Wśród nich są zarówno wyższe uczelnie techniczne, jak i laboratoria prywatne. 

Rys. 4. Liczba laboratoriów notyfikowanych w zakresie dyrektywy 89/106/EWG w UE 
Fig. 4. Number of notified laboratories within a framework of 69/106/EEC Directive 

Na terenie Unii Europejskiej istnieje obecnie 408 jednostek notyfikowanych w zakresie 
dyrektywy 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych, w obszarze badań laborato-
ryjnych (rys 4). Najpoważniejszą konkurencję dla Zespołu Laboratoriów Badawczych 
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ITB stanowią jednostki w Czechach oraz na Słowacji, ze względu na bezpośrednią 
bliskość oraz znacznie niższe ceny. O dużej przewadze jednostek czeskich i słowackich 
decydują także sprawnie działające w tych krajach jednostki akredytujące. Pozwala to 
laboratoriom na dynamiczne dostosowywanie zakresów akredytacji i notyfikacji do nowo 
wprowadzanych norm. 

W Czechach znajduje się 15 laboratoriów notyfikowanych w zakresie dyrektywy 
budowlanej. Wśród nich najpoważniejszą konkurencję stanowi PAVUS, a.s., posiadają-
cy laboratorium badań ogniowych i bardzo szeroki zakres notyfikacji, oraz CENTRUM 
STAVEBNIHOINZENYRSTVI a. s. (CSI) o prawie tak dużym zakresie notyfikacji jak ITB. 

Na rynku słowackim funkcjonuje 12 laboratoriów notyfikowanych w zakresie dyrekty-
wy budowlanej. Największym naszym konkurentem jest FIRES, S.R.O., posiadający 
notyfikację między innymi w zakresie wyrobów gipsowych, ścian osłonowych, wyrobów 
drewnopochodnych, wyrobów do pokryć dachowych, drzwi i okien, szkła, izolacji ciepl-
nych, wyrobów podłogowych, sufitów podwieszanych, membran. 

W Niemczech akredytacja nie jest warunkiem koniecznym otrzymania autoryzacji 
jednostki w celu jej notyfikacji, co stanowi o dużej przewadze jednostek niemieckich w szyb-
kości reagowania na potrzeby rynku. Działa tam 96 laboratoriów notyfikowanych w zakresie 
dyrektywy budowlanej, wśród których największym konkurentem ITB jest IFT ROSEN-
HEIM GMBH, specjalizujący się w badaniach ścian osłonowych, wyrobów do pokryć 
dachowych, drzwi i okien, szkła. 

3. Techniczne możliwości Zespołu Laboratoriów Badawczych 
W Zespole Laboratoriów pracuje około 160 osób, z czego prawie 80% ma wykształ-

cenie wyższe (rys. 5). Większość z nich to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. 
W latach 2008-2010 wzrosła liczba nowych pracowników i obserwuje się stopniową 
zmianę struktury wiekowej kadry na korzyść osób o stażu 6-15-letnim, czyli pracowników 
stosunkowo młodych, mających jednak odpowiednie doświadczenie zawodowe (rys. 6). 

Zespół Laboratoriów dysponuje aparaturą badawczą pozwalającą na realizację sze-
rokiego spektrum badań laboratoryjnych (tabl. 2). Pod nadzorem Zespołu znajduje się 
obecnie ponad 2300 urządzeń, w tym: 

• wszelkiego rodzaju komory: cieplne, cieplno-wilgotnościowe, nowoczesne komory 
do badań starzenia atmosferycznego z udziałem promieniowania UV, komory do badań 
w środowiskach chemicznie agresywnych, w tym i mgły solnej, komory kondensa-
cyjne, komory do badań dyfuzji, specjalistyczne komory do badań mrozoodporności 
według konkretnych reżimów norm zharmonizowanych, 

• urządzenia do badań materiałowych, w tym strukturalnych, a także chemicznych: 
mikroskop skaningowy, aparat do rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej, mikroskop pola-
ryzacyjny i kontrastowo-fazowy, spektrometry podczerwieni, chromatografy, spektrome-
try (np. absorpcji atomowej), analizatory (np. radonu, naturalnych zanieczyszczeń 
promieniotwórczych), wielokanałowy spektrometr promieniowania gamma, 

• urządzenia do badań mechanicznych: ponad 20 maszyn wytrzymałościowych, 
pełzarki, stanowiska do badań nośności i sztywności, do pomiaru momentu skręcające-
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go, odporności na obciążenia punktowe długotrwałe i cykliczne, odporności na uderze-
nie, aparaty odrywowe, 

• komory akustyczne i wyposażenie do badań akustycznych laboratoryjnych i tere-
nowych, 

• komory do badań palności, dymoszczelności, piece do badań ognioodporności, 
stanowiska do badań rozprzestrzeniania ognia oraz do badań ciepła spalania, 

• aparaty do badań przewodności cieplnej i przesiąkliwości, 
• kilkadziesiąt specjalistycznych stanowisk służących do badań eksploatacyjnych 

konkretnych wyrobów, na przykład stanowisko do badań funkcjonalno-wytrzymałościo-
wych drzwi i ścian, komory do badań szczelności i wytrzymałości okien, drzwi i ścian 
osłonowych, stanowisko do badania sztywności pod obciążeniem długotrwałym sufitów 
podwieszanych, stanowisko do badania odporności na włamanie, stanowiska do bada-
nia trwałości i wytrzymałości okuć i ślusarki budowlanej, stanowiska do badań urządzeń 
sanitarnych, stanowiska do badań instalacji elektrycznych, stanowiska do laboratoryj-
nych badań gruntów. 

Tablica 2. Liczba urządzeń badawczych w laboratoriach ZLB* 
Table 2. Number of testing devices in ZLB laboratories 

Laboratorium Liczba urządzeń 
badawczych 

Akustyczne 150 

Betonu 172 

Sygnalizacji, Automatyki Pożarowej i Instalacji Elektrycznych 105 

Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska 226 

Badań Podłoża Budowlanego 43 

Konstrukcji i Elementów Budowlanych 487 

Materiałów Budowlanych 499 

Łączników i Wyrobów Budowlanych 251 

Okuć i Ślusarki Budowlanej 208 

Badań Ogniowych 179 

RAZEM 2320 

Rozwój metod badawczych powoduje konieczność inwestowania w aparaturę badaw-
czą. Zespół Laboratoriów Badawczych dysponuje 38 urządzeniami i stanowiskami 
badawczymi, których zakup został zrealizowany w ramach projektu „Modernizacja i wypo-
sażenie Zespołu Laboratoriów w celu zwiększenia dostępności usług dla przedsiębior-

* Dane przygotowała mgr inż. Halina Deptuła 

53 



ców" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjno-
ści Przedsiębiorstw na lata 2004-2006. 

Rys. 5. Struktura wykształcenia pracowników ZLB 
Fig. 5. Education profile of ZLB employees 

Rys. 6. Staż pracy pracowników ZLB 
Fig. 6. Professional experience of ZLB employees 
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W latach 2008-2010 poczynione zostały znaczące inwestycje w zakresie aparatury 
badawczej, w tym przede wszystkim dotyczące wyposażenia nowego Laboratorium 
Sygnalizacji, Automatyki Pożarowej i Instalacji Elektrycznych. Do najważniejszych in-
westycji należą: kanał dymowo-temperaturowy do badania czujek dymu i czujek ciepła, 
stanowisko do przeprowadzania badań pożarów testowych oraz jedna z największych i naj-
nowocześniejszych w kraju komór GTEM do badania odporności na wpływ pola elektro-
magnetycznego. Ogromna inwestycja, jaką było wyposażenie Laboratorium Sygnaliza-
cji, Automatyki Pożarowej i Instalacji Elektrycznych w urządzenia umożliwiające pełny 
zakres badań typu wyrobów, zaowocowała w 2009 r. rozszerzeniem zakresu akredytacji 
i notyfikacji o całkowicie nowy obszar działalności Instytutu. 

Do znaczących inwestycji związanych z rozwojem metod badawczych w latach 
2008-2010 należy także zaliczyć: stanowisko do badań odporności ogniowej przewo-
dów oddymiających, zestaw badawczy do pomiarów drgań konstrukcji, aparat płytowy 
FOX do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła, stanowisko do badania osadników 
gnilnych, stanowisko do badania odporności na uderzenie piłką sufitów podwieszanych, 
a także oprogramowanie sterujące i obliczeniowe pozwalające na rozwój nowoczesnych 
metod badań. 

4. Dalszy rozwój Zespołu Laboratoriów Badawczych 

Obszerny zakres akredytacji ZLB wiąże się z coraz większymi kosztami jego utrzy-
mania. Rosną wymagania Polskiego Centrum Akredytacji, między innymi w zakresie 
zapewnienia spójności pomiarowej i udziału w badaniach biegłości i badaniach 
międzylaboratoryjnych. Poza kosztami związanymi na przykład ze wzorcowaniami urzą-
dzeń w akredytowanych laboratoriach, utrzymanie systemu wiąże się z ogromną czaso-
chłonnością, wynikającą z wymagań formalnych. Jednakże utrzymywanie szerokiego 
zakresu akredytacji jest koniecznością ze względu na zobowiązania Instytutu Techniki 
Budowlanej jako największej na rynku polskim jednostki oceniającej zgodność z dyre-
ktywą 89/1 06/WE i umożliwiającej polskim producentom znakowanie CE i wprowadzanie 
wyrobów na rynek europejski oraz znakowanie B i wprowadzanie na rynek polski. 

Badania laboratoryjne stanowią podstawę oceny zgodności - stąd wynika koniecz-
ność szybkiego reagowania ZLB na potrzeby rynku związane z harmonizacją kolejnych 
specyfikacji technicznych. Często zdarzają się sytuacje, kiedy ze względu na długotrwałe 
i bardzo kosztowne procedury akredytacji, a co zatem idzie - notyfikacji, producenci 
polscy zmuszeni są korzystać z jednostek notyfikowanych w innych krajach, gdzie 
wymagania związane z akredytacją są mniej rygorystyczne. Stwarza to nie tylko nieko-
rzystną sytuację dla ZLB, ale przede wszystkim jest kłopotliwe dla naszych producentów, 
którzy muszą pokonać wiele barier (np. barierę językową) oraz ponieść koszty związane 
z wykonywaniem badań laboratoryjnych poza krajem. Jednostki notyfikowane w innych 
krajach często nie potrzebują akredytacji, aby otrzymać notyfikację, a więc ich reakcja na 
potrzeby rynku jest znacznie szybsza, co powoduje, że polscy producenci nie mają równych 
szans na rynku europejskim. 

Działając w stosunkowo niekorzystnych warunkach, wynikających ze znacznych 
wymagań związanych z akredytacją, ZLB próbuje jednak reagować jak najszybciej na 
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potrzeby zgłaszane przez producentów, w czym pomocny jest znaczny potencjał tech-
niczny i wysokie kompetencje personelu. 

Przed Zespołem Laboratoriów Badawczych ITB rysują się perspektywy rozwoju 
związane z wkraczaniem w nowe obszary tematyczne. Najważniejsze zadanie Zespołu 
stanowi udział w systemie oceny zgodności wyrobów budowlanych jako laboratorium 
notyfikowane. W tym aspekcie, poza dostosowywaniem się do wprowadzanych nowych 
norm zharmonizowanych, jako kierunek dalszego rozwoju postrzegać można notyfikację 
w zakresie innych dyrektyw. W chwili obecnej kwalifikacje pracowników oraz posiadane 
wyposażenie mogłoby stanowić podstawę do notyfikacji ITB w ramach dwóch nowych 
dyrektyw: 

• dyrektywy 2004/108/WE odnoszącej się do kompatybilności elektromagnetycznej, 
• dyrektywy 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej sprzętu elektrycznego 

przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia. 
Drugim ważnym kierunkiem rozwoju powinno być uczestnictwo Zespołu Laboratoriów 

w badaniach wyrobów istotnych dla środowiska. Od kilku lat w ZLB prowadzone są 
badania wpływu wyrobów budowlanych na środowisko, w tym emisji substancji szkod-
liwych, a także badania zawartości włókien respirabilnych w powietrzu. ZLB posiada 
również akredytację i notyfikację na badania małych oczyszczalni ścieków oraz osadni-
ków gnilnych. 

W związku z szybkim rozwojem infrastruktury sportowej Zespół Laboratoriów przystą-
pił także do rozwijania badań i oceny obiektów sportowych, przede wszystkim nawierzchni. 
W Polsce brakuje jednostek oceniających nawierzchnie sportowe i ten kierunek rozwoju 
wydaje się bardzo interesujący. Laboratoria ITB posiadają już pewne zaplecze badawcze, 
obszar ten potrzebuje jednak dalszych inwestycji. Uczestnictwo w ocenie nawierzchni 
sportowych wymagałoby wystąpienia o akredytację FIFA (Międzynarodowej Federacji 
Piłki Nożnej) i IAAF (Międzynarodowego Związku Lekkiej Atletyki). 

Zespół Laboratoriów może także stanowić ważne ogniwo systemu mającego na celu 
ochronę interesów konsumentów poprzez badania wyrobów pobieranych z rynku. 
Instytut Techniki Budowlanej ma już liczne doświadczenia w tym zakresie. 

TESTING POTENTIAL OF BUILDING RESEARCH INSTITUTE GROUP 
OF TESTING LABORATORIES 

Summary 

In the paper scope of activity of Group of Testing Laboratories of Building Research Institute has 
been shown, considering scope of accréditation and notification, company environment and 
employees and equipment potential. The development of activities within the last few years and 
expected directions of near future development has been also presented. 
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