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Pracoviště kalibrační laboratoře: 

1. Metrologie ionizujícího záření EDU, Jaderná elektrárna Dukovany, 675 50 Dukovany  

2. Metrologie ionizujícího záření ETE, Jaderná elektrárna Temelín, 373 05 Temelín 

 

1. Metrologie ionizujícího záření EDU 

Obor měřené veličiny: Veličiny atomové a jaderné fyziky (ionizující záření) 

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 3) °C 

Pořadové 

číslo    
Měřená veličina Rozsah měřené veličiny 

Měřicí schopnost 

kalibrace 1) 

Identifikace 

metody  

1. Měřidla fotonového záření   J 61.02.R01.2  

 příkon kermy ve vzduchu (3,5·10-7 až 7,0·100) Gy/h 4,9 % MH 

 

 

 příkon prostorového dávkového 

ekvivalentu 

(4,0·10-7 až 8,0·100) Sv/h 4,9 % MH 

 

 

 příkon osobního dávkového 

ekvivalentu 

(4,2·10-7 až 8,5·100) Sv/h 4,9 % MH 

 

 

 kerma ve vzduchu (4,2·10-7 až 8,5·100) Sv/h 4,9 % MH 

 

 

 fotonový dávkový ekvivalent (1,0·10-6 až 1,0·103) Gy 3,6 % MH 

 

 

 prostorový dávkový ekvivalent (1,0·10-6 až 1,1·103) Sv 3,6 % MH 

 

 

 osobní dávkový ekvivalent (1,0·10-6 až 1,2·103) Sv 3,6 % MH 

 

 

2. Měřidla kontaminace povrchu 

radionuklidy alfa a beta 

  J 61.02.R03.2 

 plošná aktivita radionuklidů alfa  (0,1 až 400) Bq/cm2 1,4 % 

 

 

 plošná aktivita radionuklidů beta (0,1 až 35·103) Bq/cm2 1,4 % 

 

 

1) vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA 4/02 při [k=2] 
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Měřené přístroje či zařízení: 

(v souladu s výše uvedeným přehledem měřených veličin a jejich rozsahu měření mohou být měřeny 

následující typy přístrojů či zařízení) 

Pořadové 

číslo 
Typ měřeného přístroje či zařízení 

1. Měřidla prostorových dozimetrických veličin 

Měřidla osobních dozimetrických veličin 

2. Měřidla kontaminace povrchu radionuklidy alfa a beta 
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2. Metrologie ionizujícího záření ETE 

Obor měřené veličiny: Veličiny atomové a jaderné fyziky (ionizující záření) 

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 3) °C 

Pořadové 

číslo    
Měřená veličina Rozsah měřené veličiny 

Měřicí schopnost 

kalibrace 1) 

Identifikace 

metody  

1. Měřidla fotonového záření   J 61.02.R01.2 

 příkon kermy ve vzduchu (1,1·10-7 až 2,0·100) Gy/h 4,2 % MH 

 

 

 příkon fotonového dávkového 

ekvivalentu 

(1,3·10-7 až 2,2·100) Sv/h 4,2 % MH 

 

 

 příkon prostorového dávkového 

ekvivalentu 

(1,3·10-7 až 2,4·100) Sv/h 4,2 % MH 

 

 

 příkon osobního dávkového 

ekvivalentu 

(1,3·10-7 až 2,4·100) Sv/h 4,2 % MH 

 

 

 kerma ve vzduchu (1,0·10-6 až 3,3·102) Gy 3,0 % MH 

 

 

 fotonový dávkový ekvivalent (1,0·10-6 až 3,8·102) Sv 3,0 % MH 

 

 

 prostorový dávkový ekvivalent (1,0·10-6 až 4,0·102) Sv 3,0 % MH 

 

 

 osobní dávkový ekvivalent (1,0·10-6 až 4,0·10+2) Sv 3,0 % MH 

 

 

2. Měřidla kontaminace povrchu 

radionuklidy alfa a beta 

  J 61.02.R03.2 

 plošná aktivita radionuklidů alfa (0,1 až 400) Bq/cm2 1,4 %  

 plošná aktivita radionuklidů beta (0,1 až 35·103) Bq/cm2 1,4 %  

1) vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA 4/02 při [k=2] 
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Měřené přístroje či zařízení: 

(v souladu s výše uvedeným přehledem měřených veličin a jejich rozsahu měření mohou být měřeny 

následující typy přístrojů či zařízení) 

Pořadové 

číslo 
Typ měřeného přístroje či zařízení 

1. Měřidla prostorových dozimetrických veličin 

Měřidla osobních dozimetrických veličin 

2. Měřidla kontaminace povrchu radionuklidy alfa a beta 

 


