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Laboratorium Skanska w Poznaniu

Kontakt:
Skanska S.A.
Oddział Budownictwa
Inżynieryjnego w Poznaniu
ul. Gołężycka 95
61-357 Poznań,
tel. 48 61 8917270
kom. 48 502 747 128
faks 48 22 5608363
mail: karolina.wroblewska@skanska.pl

Skanska jest jedną z wiodących firm budowlanych w Polsce, realizującą obiekty
z zakresu budownictwa ogólnego i przemysłowego, drogowego, mostowego,
hydrotechnicznego i kolejowego.
Zajmujemy się także produkcją mieszanek
mineralno-asfaltowych, mieszanek cementowych oraz oferujemy usługi laboratoryjne.
W ramach Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu funkcjonuje Laboratorium, które wykonuje badania i testy
dla wszystkich projektów realizowanych
przez Oddział oraz wewnątrz Skanska.
Laboratorium w Poznaniu realizuje również zlecenia zewnętrzne dla wszystkich
uczestników procesu budowlanego, tj.
inwestorów, wykonawców, projektantów.
Niezależność Laboratorium potwierdza
polityka jakości Systemu Zarządzania Laboratorium. W marcu 2010 roku jednost-

ka otrzymała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratorium posiada
certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1157, który potwierdza
kompetencje techniczne personelu do
wykonywania określonych zadań w ocenie zgodności.
Stosowany System Zarządzania Laboratorium zapewnia bezstronność i rzetelność
badań oraz gwarantuje klientom ochronę
i poufność.

Zakres wykonywanych
prac:
Badania laboratoryjne
mieszanek mineralnoasfaltowych wg norm PNEN
Badania laboratoryjne
gruntów, podbudów,
kruszyw wg norm PN i PNEN
Badania laboratoryjne
mieszanek betonowych
i stwardniałego betonu wg
norm PN-EN
Opracowywanie recept na
mieszanki mineralno asfaltowe oraz mieszanki betonowe i mieszanki kruszyw
ze spoiwami hydraulicznymi wg aktualnych norm
i wytycznych
Badania geotechniczne
i badania gruntów podczas
prowadzonych robót
ziemnych, badania podłoża
budowli drogowych, kubaturowych i mostowych,
wraz z określeniem warunków hydrogeologicznych.
Badania odbiorcze powykonawcze (planograf,
wiercenia we wszystkich
rodzajach nawierzchni,
podbudów).
Ocena stanu istniejącej
i eksploatowanej konstrukcji i nawierzchni drogowej.
Opracowanie dokumentacji i interpretacja uzyskanych wyników badań.
Pełna obsługa laboratoryjna na każdym etapie przygotowania i prowadzenia
budowy (laboratoria polowe).

Zakres usług laboratoryjnych jest uzależniony od wymogów danego projektu oraz
etapu realizacji kontraktu. Ponadto Laboratorium prowadzi kontrolę jakości mieszanek mineralno-asfaltowych w ramach
Zakładowej Kontroli Produkcji.
Wszystkie badania wykonywane są według aktualnych norm lub indywidualnych
specyfikacji technicznych.
Nowoczesna aparatura badawcza oraz
wysoko wykwalifikowana kadra laboratoryjna gwarantują prawidłowe i zgodne
z wymaganiami wykonywanie usług.

Laboratorium dysponuje dużym zapleczem laboratoryjnym w Poznaniu, gdzie
wykonywany jest pełen zakres oferowanych badań. W Ostaszewie k. Torunia,
w Żdżarach k. Konina, i w Szubinie k. Bydgoszczy jednostka posiada swoje pracownie.

