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 Metrologické kalibrační laboratoře a 

služby jsou důležitou součástí 

podnikání společnosti VF, která 

dodává kalibrační laboratoře a 

vybavení do mnoha zemí světa 

(ČR, SR, Švýcarska, Ruska, 

Běloruska, Litvy, Tádžikistánu, 

Indie, Pákistánu) 

 V roce 2011 navázala společnost 

VF v oblasti dodávek kalibračních 

laboratoří a souvisejícího vybavení 

spolupráci se společností PTW 

Freiburg . 



 Physicalish Technische Werkstatten byla založena v roce 

1922 profesorem Wildhemem Hammerem. 

 V současnosti je firma PTW jedním z vedoucích firem v 

oblasti radiační medicíny: 
Radioterapie. 

Diagnostická radiologie. 

Nukleární medicína. 

Radiační ochrana. 

 Součástí portfolia PTW jsou  

dodávky kalibračních laboratoří  

a služeb. 



 Turecké centrum Sarayköy Nuclear Research and 

Training Center (SANAEM) bylo založeno v roce 2005. 

 V roce 2014 firmy PTW Freiburg ve spolupráci s VF 

Černá Hora zahájili dodávku komplexní národní 

laboratoře metrologie ionizujícího záření „Secondary 

Standard Dosimetry Laboratory“ (SSDL). 

 Laboratoř bude situována v 

areálu jaderného 

výzkumného a tréninkového 

centra „Saraykoy Nuclear 

Research and Training 

Center“ v Ankaře v Turecku. 



 SSDL bude vybavena metrologickými pracovišti pro kalibraci a 

měření standardně požadovaných veličin metrologie ionizujícího 

záření: 

Neutronové pracoviště. 

Gama pracoviště (nízkoenergetické rentgenové, standardní gama 

Cs-137 a vysokoenergetické s vysokými dávkovými příkony, Co-60). 

Beta pracoviště. 

 Řídící systém metrologických 

laboratoří a ozařoven VF DaRS. 

Radiační monitorovací systém  

VF RMS 

Kamerový a zabezpečovací 

systém. 

Měřící prostředky (ionizační 

komory, elektrometry, monitory 

pro měření prostředí, …) s 

příslušnými fantomy. 

 



 Metrologické pracoviště bude umístěno v samostatné 

místnosti vybavené neutronovým ozařovačem NI-08 s kapacitou 

maximálně 7 neutronových zdrojů. 

 

 



 Metrologického pracoviště 

obsahuje: 

Neutronový ozařovač NI-08 s 

kapacitou maximálně 7 neutronových 

zdrojů (Cf-252, Am-241/Be). 

V dodávce bude instalovaný pouze 

jeden neutronový zdroj 
241 Am/Be o aktivitě 185 GBq (5 Ci). 

360° panoramatický ozařovací stůl. 

Čtyři automaticky řízené kalibrační 

lavice KL3D50 s laserovým 

zaměřovacím systémem. 

Stavební a mechanické  konstrukce 

pro umístění neutronového zdroje  

a lavice, do geometrického středu  

místnosti ve výšce 5 m. 



Celkový pohled na pracoviště. 



Panoramatický otočný ozařovací stůl. 



Stínící kontejner s neutronovými zdroji a výsuvným mechanismem. 



Pochůzné lávky a kalibrační lavice. 



Automatická kalibrační lavice umožňující pohyb ve třech osách x, 

y a z a rotaci o 360°v horizontální rovině. 



 Vybavení metrologických pracovišť pro kalibraci a měření 

standardně požadovaných veličin metrologie ionizujícího 

záření gama: 

Gama RTG kalibrační systém sestávající z 160 kV RTG, 320 kV 

RTG a mamografického RTG. 

Panoramatický ozařovací systém sestávající z panoramatického 

ozařovače IG-01 se třemi gama zdroji. 

Gama kalibrační systém sestávající z ozařovače OG-8 s kapacitou 

na 7 gama zdrojů a kalibrační lavice. 

Gama kalibrační systém pro vysoké energie sestávající z 

ozařovače Terabalt s vysoce aktivním kobaltovým zdrojem a 

kalibrační lavice. 



 Gama RTG kalibrační systém sestávající : 
5 - 160 kV, 0,1 – 18 mA RTG,  

5 - 320 kV, 0,1 – 10 mA RTG  

Mamografický 5 – 60 kV, 0,1 – 40 mA RTG. 

 RTG systémy jsou součástí dodávky partnerské firmy 

PTW Freiburg. 



 360° Panoramatický gama ozařovač 

IG-01 se třemi gama zdroji: 

Cesiový zdroj 185 GBq (5 Ci) 137 Cs 

Kruhový elektricky otočný stůl 1200 

mm. 

Sada atenuátorů.  

Polykarbonátové prstence 300, 

400, 500 a 600 mm pro umístění 

ozařovaných dozimetrů. 

 

 





 Ozařovač OG-8 s kapacitou na 7 gama zdrojů a kalibrační 

lavice: 

Ozařovač OG-08 s kapacitou 7 gama zdrojů. 

Osazeno bude všech sedm gama zdrojů 1,85 GBq (50 mCi) 

137Cs, 37 GBq (1 Ci) 137Cs, 370 GBq (10 Ci) 137Cs, 37 GBq (1 

Ci) 60Co, 185 GBq (5 Ci) 60Co, 1,85 GBq (50 mCi) 241Am, 37 

GBq (1 Ci) 241Am.  

Kolimátor 15° dle požadavků ISO-4037. 

Automaticky řízená lavice KL3D50. 

 





 Gama kalibrační systém pro vysoké energie: 
Ozařovací hlava s asymetrickým kolimačním systémem. 

Kobaltový zdroj 259 TBq (7 000 Ci) 60 Co. 

Kompozitní stínění z ochuzeného uranu a olova. 

Laserový zaměřovací systém. 

Řídící systém s dálkovým  

ovládáním. 

 



 Ozařovací hlava se stíněním s ochuzeného uranu a 

olova a s asymetrickým kolimačním systémem: 
 



 Beta ozařovač BSS 2 se třemi beta zdroji: 
Pm-147 o aktivitě 100 mCi. 

Sr-90/Y-90 o aktivitě 10 mCi. 

Ru-106/Rh-106 o aktivitě 100 mCi. 



 Všechna metrologická pracoviště budou vybavena 

řídícím informačním systémem VF DaRS: 

Umožňuje plně automatický i manuální průběh kalibrací. 

Všechna data jsou archivována v centrální databázi. 

Odpovídá požadavků kladeným na akreditované laboratoře 

ISO/IEC 17025. 

Má modulární architekturu. 

V případě potřeby umožňuje vzdálený přístup k celé technologii 

ozařoven pro vzdálenou VF technickou podporu a servis. 



 Příklad obrazovky pro řízení ozařovače OG-08: 



 Architektura řídící systému DaRS: 
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