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Čsľnľ Iso/tEC 17025z2005z
Úĺv Řež, a. s.

Zkušební laboľatoř oddělení Radiačníchemie a kvalifikace na prostředí
Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec
Laboľatoř je způsobila ąktuąlizovat noľmy identifikující zkušebnípostupy'

Laboratoř uplatňuje ÍIexibilnĺpřístup k rozsahu ąkľeditące upřesněný v dodatku.
Aktualní seznąm ěinností provaděných v rómci uplatňovaného flexibilního rozsahu
k dispozici u vedoucího ląboratoře.
Laboľatoř posĘąe odboľna stanoviską a inteľpľetace výsledků zkoušek.

je

v laboratoři

Zkoušky:
Pořadové

číslol)
I

Přesný název
zkušebnĺho postupu/metody

IdentiÍikace
zkušebnĺho postupu/metody

Zkouška zrychleným
tepelným starnutím

Předmět zkoušky

QA-2305/PP01
(ČsN rľ 6aW-\
IF,C60216-I;

Předměty a materiály
podléhajícítepelné
degradaci' např. plastové
kabęlové izo|acę, těsnění

IEC60Ż16-Ż;

apod.

ČsNgN 60Ż16-Ż;

ČsNBN 60Ż16-3;

WC60Ż16-3;

ČsNgľ60216-4-I;

IF,C60216-4-r;

ČsNpN 60216-5;

ľC 60216-5;

CSN EN 60505;
IEC 60505,

ČsNgN60811-100;
IEC 60811-100;

Čsx Br,l

60811-401;

rEC 60811-401)
2

Zkouška zrychleným
ľadiačnímstarnutím (v poli
zářęni gama)

Předměty a mateľiály
použivanév prostředí
s ionizujícím zářením, např
kabely, těsnění apod.

QA-2305/PPIZ

(ČsNpN 60544-l;

ľC 60544-1;

CSNIEC 544ł,
BC60544ł;

Čsľplĺ605444;
vc605aaa;
csNEN 60544-5;
rEC 60544-s)
3

Zkouška paľotlakovým
namáháním

QA-2305iPP03
(IEC/IEEE 60780-323, odst.

7.4.L7,7.4.r.t0,8.4;
IEEE 383, odst. 6.5.4)

.it

!/,s..ł] Ńl:.ĺ^äĺ

Straĺa
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'r.-
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Výrobky určenédo
kontejnmentu jaderně-energetický ch zaÍ izení,
kteľémají b;it funkčníi
v případě pľojektových
haväriitypu LoCA, např
kabely
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Pořadové

Přesný název

čĺslol)

zkušebnĺho postupďmetody

4.łŕ

Stanovení izolaěního odporu

Identĺfikace
zkušebnĺho postupu./metody

Předmět zkoušky

QA-230s/PP06
(ČSN IEC 60502-I,ěl. 17.l;
ČsN Irc o:;

např. elektrické kabely

Elektrotechnické výrobky,

ČsN Ipc loz)
5

Stanovení mechanických
vlastností ,rru,.r' ' u)' Při
'6
statické zkoušce j ednoosým
tahem

QA-230s/PP07

Plastové izolacę a pláště
elektľických kabęlů

QA-230s/PP07

Plasty (zkušební tělesa ve
tvaru oboustranných lopatek)

QA-2305/PP07

Kaučukovité mateľiály
(zkušební tělesa ve tvaru

(ČsľpN 60811_l00;
IľC 608l l-100;
csN EN 60811-501;
IEC 60811-s01)
(ČSN EN ISo 527-1;
ČsľBN Iso 527-2)

(Čsľlso:z)

6
6.1

oboustľanných lopatek anebo

o-kroužků)
Slitiny źeleza a hliníku
Čsx Bľ 6892-I
Ploché
válcované výrobky
ČsN nN os:-z
z hliníku a jeho slitin
Stanovení vlastností materiálů pomocí diferęnciálního skenovacího kaloľimętru (DSC)
Stanovení základni tep elné
Látky v plynné, kapalné
QA-23 05/PP08, Příloha 4'
charakteristiky materiálu
kap. I
nebo pevné fazi, kovové i
(DIN 53765 (1994-03), kľomě nekovové
č;l. Ż.Ż,4;

Čsi.ĺBN 6L074:l996;
IEC 61074:1991;
ČsN Bľ ISo 11357-l)
6.2

Stanovení teľmooxidační

Lttky nacházející se při
pokojové teplotě v pevné

QA-23 05/PP08, Příloha 4,

stability

kap.3
(DIN 53765 (1994-03), ě|.7
7 .4,8.4,8.5;
ASTM D 3895;

.3,

nebo kapalné fázi, např.
kabelové izolace, těsnění,
oleje a maziva, kovy

ISO 113s7-6)
6.3

Stanovení tepelné

charakteristiky v inertní
atmosféře

QA-2305/PP08, Příloha 4,

kap.3
(DIN 53765 (1994-03), kľomě
č:I. Ż.Ż.4;

Čs}ĺENISo11357-1)
rJt

np(Ýýl
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Látky nacházející se při
pokojové teplotě v pevné
nebo kapalné fázi, např.
plasty, oleje a maziva
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Pořadové

číslol)

6.4

Přesný název

IdentĺÍikace
zkušebního postupu/metody

zkušebnĺho postupu/metody

Stanovení teploty tání

QA-2305/PP08, Příloha 4,

kap.4
(DIN 53765 (1994-03), ěI.7.2,

Předmět zkoušky

Lätky, které mění v rozmęzi
teplot _40 aź +650'C
skupenství pevné na kapalné

8.2:

ČsN BN 6tO74:I996;
IEC 61074:1991;

rso
6.5

Stanovení skupenského tepla

r13s7-3)

QA-2305/PP08, Přĺloha 4,

téłniakrystalizace

kap.5
(DIN 53765 (1994-03), č1.7.2'

Ltńky, ktęľémění v rozmezi
teplot _40 až +650 oC
skupenství pevné na kapalné

8.2, 8.3;

ČsNBN 61074:1996;

IEC 61074:1991;

rso
6.6

Stanovení teploty skelného
přechodu

QA-23 05/PP08, Příloha 4,

kap.6
(DIN 53765 (1994-03), ěl7.l,
81;
ČsN ľN 61006, kap. 5;
(idr. rEC 61006);

rso
6.7

6.8

Stanovení aktivačníeneľgie
termodegradace

Stanovení speciťlcké tepelné

kapacity

113s7-3)

Plastové materiály
vykazujicí skelný přechod
nad teplotou -40 oC

113s7-2)

QA-2305/PP08, Příloha 4,

kap.7
(ASTM E 6e8)

Plastové materiály, např.
kabelové izolace, těsnění,

ntúěry,lepicíhmoty,

QA_2305/PP08, Příloha 4,
kap. 8
(DIN 53765 (l994-03), čl.
7 ,5,8.6;

pryskyřice a tmely apod.
Kapalné i pevné, kovové i
nekovové materiály

ČsN BN ISo 11357-4)

7.*

g.*

Stanovení absorbované

dávky vyvolané zäřęnim
gama nebo urychlenými
elektľony
Zkouška těsnosti s registrací
změny tlaku

QA-2305/PP09

ozáŕęné alaninové
dozimetry

QA-z305/PPlŻ
(ČsN pN lsq:)

Těsnicí materiály nebo
těsnicí uzly technických
zařizeni, např. kabelové
pruchodky, rozvodné skříně

(rso/ASTM sr6o7)

apod.
9

Stanovení hustoty pevných
Nepoľéznípevné látky
QA-2305/PP13
látek metodou dvojĺho vážęni (ČSN. EN-Iso-łł$3_ 1, čl. 5' 1)

Stľana
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Přesný název

Pořadové

číslol)

zkušebnĺho postupďmetody

Měření elektrických napětí a

10,*

pľoudů

IdentiÍikace
zkušebního postupďmetody

QA-23os/PP14

Předmět zkoušky

Elektľická zařizeni a vodiče

(Drechsler a kol.: ,,Elektrická
měření IL Základni metody".

SNTL Praha,1973)

I

l.*

Stanovení odporu a
impedance

QA-23os/PP1s

(Čsľ:ł5660
Čsx BN

Elektrická zařizęní a vodiče

(1953-10);

60Ż28;

rEC 60228)
12.*

t3

Stanovení elektrické kapacity
aďrtúového činitele tg á

Stanovení trvalé deformace
v tlaku

QA-2305/PP16

Elektrická zařizeni a vodiče

QA-z30s/PP2s
(ČSN Iso 8l5-l;
ASTM D 3es)

Těsnicí materiály (např
pryže apod.)

(ČsN :ł 7 OIO-4I (l986-09);
ČsN :ł 7OIO-42 (l975-04)1;
IEC 61196-r-103)

1) v případě, že laboratoř provádí zkoušky mimo/i
mimo své stálé prostory, jsou
označeny hvězdičkou

t5rto

zkoušky u pořadového čísla

Dodatek:
Flexibilní rozsah akreditace
Pořadová číslazkoušek
I

2,3,4,5,6.I

aź 6.8, 7, 8 9

l0 LI,

12, 13

Laboľatoř můžemodifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akľeditace při zachování
principu měření.

U zkoušęk v dodatku neuvedených nemůže laboľatoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akĺeditace.

Vvsvětlivkv:

a)

- tažnost, pevnost, Youngův modul, sekantové moduly, napětí a defoľmace na mezi kluzu
QA_2305/PPxx - Interní zkušebnípostup vypracovaný Zkušební laboratoří oddělení Radiační

chęmie a kvalifikace na prostředí
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