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Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech.

Základní údaje:
Cement Hranice, akciová společnost
Bělotínská 288
753 01 Hranice l _ Město

Objednavatel:

Adresa.

lČo:

155 04 077

Cement Hranice, akciová spoleČnost
Bělotínská 2BB,753 01 Hranice l - Město
z 040 20 0148

Výrobna:

Adresa.
Zakázka

Zakázka TZÚS za70
Ostrava

17 0357

Úoaje o vzorku:
Číslo

vzorku:
Vzorek:

VZ o4O 20 0743
Suchý beton Unima|t SB 26
Druh materiálu: cement, vápno, sádra
Místo odběru. sila expedice

Datumodběru:

07.04.2020

přijetí: 22.04'2020

Datum
Datum

měření: 02.06'2020

Povolení k měřenÍ a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech bylo uděleno Technickému a
zkuŠebnímuÚstavu stavebnímu Praha, s.p. - pobočce Teplice Rozhodnutím Státního Úřadu pro jadernou bezpečnost č. j.
SÚJB/OPZ/16533/ 2O0Bze dne 15. 07.2oo1 a s platností na dobu neurčitou

Výsledek zkoušky:

Měření a hodnocení obsahu přírodníchradionuklidů ve stavebních materiálech.
DoporučenísÚJB 11l2O17' Vzorek byl měřen ve standardní Marinelliho nádobě po ustavení
radioakiivní rovnováhy detekčnímsystémem EMs-1 sh, v.č.: 9611, výrobce EMPoS, s. r. o.
Praha (scintilačnídetektor NaJ/Tl 50 x 50 mm, MCA 1256), ověřený podle Zákona o metrologii č'
505/1990 Sb. - ověřovací list Čtvt e . 1054_PS-50036-1 9 z 11. 12.201 9, platný do 31 . 12. 2o2a

Zkouška:

Zkušební postup:

.

(Tato zkušební metoda byla zařazena do rozsahu akreditace v rámci aktualizace norem)

lng. Pavel Rubáš' Ph.D. (RozhodnutíSÚJB o uděleníoprávnění
lng. Jiří Janota (za výrobce)

odpovědný pracovník:
Vzorek odebral:
Výsledky měření:

zozč.j. SÚJB/oPRt21g14t2o18)

V následujícÍ tabulce jsou uvedeny stanovené hodnoty hmotnostní aktivity měřených
radtonuk|idŮ
idů a index hmot
hmotnostnÍ aktivitv

..|",

dle VvhláŠkv 42212016 sb

Naměřená hmotnostní
aktivita ,,a"

Přírodní radionukIid

přírodnÍch

lndex hmotnostní aktivity ,,l" (výpočet)

lBq'kg-11

Ra-226

él

na

arh

rh-228

aK

K-40

Zkušebnízařizeni:

31

17

0,40 + 0,10
| = a r<l 3000 Bq'kgJ + a Ral 300 Bq.kg_l + á rnl 200 Bq.kg-t
(viz $ 102, VyhláŠky sÚJs č.42212016 sb.)

24x5
5231109

PouŽité přístroje a měřidla jsou ověřovány a kalibrovány podle platného plánu zkuŠebnyTeplice

Hodnocení výsledku:
lndex hmotnostní aktivity nepřevyšuje hodnotu i = 7, kterou stanoví vyhláška č.42212016 sb'
užívanépro stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi
Vypracoval:
Schválil:

lng Pavel RubáŠ,Ph.D.
drŽllel

ZoZ

1' statutární

a zpracovatel protokolu,
zástupce ředitele podniku

'-)

stavební matertály

lng. Pavel BartoŠ

ť)

Zástupce vedoucí zkuŠebny

Výtisk č.:1

Teplice, dne 02. 06.2020

Tento protokol obsahuje 1 stranu a vydává se v 1 výtiskffi"tii,li*,4f,l'

Prohlášení: Výsledky zkoušek V tomto

protokolu uvedené se vztahují pouze ke zkoušenému předmětu a nenahrazují jiné dokumenty
Bez pÍsemného souhlasu zkušebnÍ laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, neŽ celý'

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s' p centrální laboratoř
tel.. +420 387 023211
Nemanická 441 ' 37O 1 0 ČeskéBudě1ovice
č Účtu:1501-931/0100
BankovnÍ spojenÍ Komerčníbanka' Praha 1
Zapsáno V obchod1ím rejstiíku u N,4éstshel'o soLrdu V Praze' oddil ALX, VloŽka

www.tzus.eu
e-mail: pilarova@tzus.cz
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