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Laboratoř radionuklidú č m.:113

PRoToKoL č.040-055829
Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech,

L 10í8.3

základní údaje:
objednavatel: cementHranice,akciováspolečnost
Adresa: Bělotínská 288

Údaje o vzorku;
číslo vzorku:
Vzorek:

Ič:
Výrobna:
Adresa:
zakázka:

753 39 Hranice l- |\4ěsto Druh materiálu:155040 N4ísto odběru:
cement Hranice, akciová společnost DatUm odběru:
Bělotínská 288, 753 39 Hranice l- Město Datum př!etí:
z040 17 0182 Datum méření:

vz 040 17 1377
MC 12,5 - Unima|t 14
cement, Vápno a sádra
Expediční sila cement Hranice a. S.
21 .06.2017
22.06.2017
23.08,2017

Povolení k měření a hodnocenÍ obsahu přírodních radionukljdů Ve stavebnich materiálech bylo Uděleno TechnickémuzkuŠebnímu Ústavu stavebnímu lr{a s]p - pobočce Teplice Rozhodnutim staúiÁÓ urááu lío 1"o"rou bezpečnost č.SÚJB/OPZI16533l 2oo8 ze dne 15. 07. 2008 a s platností na áóou neureitou

a
j

Výsledek zkoušky:
ZkouŠka; Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů Ve stavebních materiálech.ZkuŠebnÍpostup: Doporučeni SÚJB o3/20o9, Vzorek byl měřen ve stanáarán i-Ú"ir"rrino nádobě po ustavení

radioaktivní rovnováhy detekčním systémem EMS-,1 SH, V.č.: úJP 025, Výrobce EMPoS, s, r. o.
Praha (scintilaČnídetektor NaJ/Tl 50 x.50 mm, McA 1256), ověřený podte zaxona o metrologii ó.
505/,1990 Sb, - ověřovací list ČMl č, 1054_PS-7o022-1 s z1o. lz. zót's, platnli,ao 31. 12.2o1i -odpovědný pracovník: Lukáš Rulf (Rozhodnutí sÚJB o udě|ení oprávnění Zoz č. i s,,l7uóeini€67 Dool)

Vzorek odebral: lng. Jiří Janota ( za objednatele), p, Lukáš RUlf (za TZUS)
VýsledkY měřenÍ: V následující tabulce]sou uvedeny stanovené hodnoty lrmotnostní aktivjty měřených přírodních

radionUklidů a indeX hmotnostníaktivity,,l'', dle Vyhlášký 42212016 Sb,

přírodní radionuklid
Naměřená hmotnostní

aktivita ,,a"
tBq,ks'í]

lndex hmotnostní aktivity ,,l'' (výpočet)

Ra-226 á Ra 32!4 0,2í t 0,08
Th-228 a Th 'l4 !3 | = a x/ 3000 Bq.kg-1 + a *"/ 3O0 Bq*g" * a */ 2O0Bq.kg-''
K-40 á6 105t36 (viz § 102, Vyhlášky SI.JJB č.4221 2016 sb,)

zkušební zařízení:
použité přístroje a měřidla jsou ověřovány a kalibrovány podle platného plánu zkušebny Teplice

Vypracoval:

i,ť,
Lukáš Rulf

zpracoVatel protokolu

Výtisk č.:

Tento protokol obsahuje 1 stranu a VydáVá se V 1 Výtisku,

lng, Pavel Bartoš
zástupce Vedoucí zkušebny

Teplice, dne 29- 08. 2017

ProhláŠenÍ: Výsledky zkouŠek v tomto protokolu uvedené si vztahu;í pouze'ke zioušenému předmětu a nenahrazují jiné dokumenty,
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmi protokol repíodukovat jinak, než celý_

Technický a zkušební ústav slavební Praha, s p., cenlrálni iaboraloř
Nemanická 441, 37o 1o České BLJdějovice
8ankovni spojení: Komerční banka, Praha 1

íel-: +42o 3a7 023 211
ó, účtu:1501_931/0l00

WWW,tzUs eu
e_mail: pilarova@lzus,cz

lči oooí 5679. DlČ: czo0o15679Zapsáno v obchodním rejstříku u l\,'lěslského soUdu V Plaze, oddíl ALx, vložka 711.
Vzor je p]atný od 1.2,20l7


