ДОЗИМЕТР-РАДІОМЕТР
ГАММА-БЕТА-ВИПРОМІНЕНЬ
ПОШУКОВИЙ
МКС-07 "ПОШУК"
Технічний опис
та інструкція щодо експлуатування
ВІСТ.412129.003 ТО

Шановний користувачу!
Ви зробили вдалий вибір, придбавши прилад торгової марки
“ЕКОТЕСТ” виробництва підприємства “Спаринг-Віст Центр”. Ваш прилад
надійно виконуватиме свої функції протягом багатьох років. Однак, якщо у Вас
виникнуть запитання щодо використання приладу, менеджери підприємства завжди
будуть готові надати Вам відповідні консультації та поради за телефонами
(032) 242-15-15, факс (032) 242-20-15 та E-mail:market@ ecotest.ua.
Будемо щиро вдячні за Ваші відгуки та зауваження про роботу приладу. Просимо Вас не забувати, що Ваш прилад підлягає гарантійному (безкоштовному) обслуговуванню протягом 18 місяців.
Бажаємо успіхів у роботі.
Відділ маркетингу та збуту.
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1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
1.1 Технiчний опис та інструкція щодо експлуатування (ТО) призначено
для ознайомлення з принципом роботи дозиметра-радiометра гамма-бетавипромiнень пошукового МКС-07 "ПОШУК", порядком роботи з ним i мiстить
всi вiдомостi, необхiднi для повного використання його технiчних можливостей
та правильного його експлуатування.
1.2 В ТО прийнято такі скорочення та позначення:
ЕД
ПЕД
УВМК
ШКАЛА
ДОЗА
ПОРІГ
ТОЧНО
ПАМ’ЯТЬ

- амбієнтний еквiвалент дози;
- потужнiсть амбієнтного еквiвалента дози;
- кнопка увімкнення живлення;
- кнопка увімкнення підсвічування шкали;
- кнопка виводу на цифровий індикатор результату
вимірювання ЕД;
- кнопка програмування порогового рівня ПЕД і порогового
рівня поверхневої густини потоку частинок бетавипромінення;
- кнопка виводу на цифровий індикатор усередненого
результату вимірювань;
- кнопка запису в пам’ять та читання з пам’яті виміряних величин.

2 ПРИЗНАЧЕННЯ
Дозиметр-радiометр
гамма-бета-випромiнень
пошуковий
МКС-07
"ПОШУК" (далi - дозиметр) призначений для вимiрювання амбієнтного
еквiвалента дози (ЕД) i потужностi амбієнтного еквiвалента дози (ПЕД) гаммата рентгенiвського випромiнень (далi - фотонного іонізуючого випромінення), а
також поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення.
Дозиметр використовується для дозиметричного i радiометричного контролю на промислових підприємствах, атомних електростанціях, в науководослiдницьких органiзацiях; для контролю радіаційної чистоти житлових
примiщень, будiвель i споруд, територiї, що до них прилягає, предметiв побуту,
одягу, поверхнi ґрунту на присадибних дiлянках, транспортних засобiв.
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3 ТЕХНIЧНI ДАНI
3.1 Технічні дані дозиметра наведені в табл.3.1
Таблиця 3.1 - Технічні дані дозиметра
Одиниця
Назва параметра
виміру
1
2
Діапазон вимірювань потужності
амбієнтного еквівалента дози фомкЗв/год
тонного іонізуючого випромінення
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні
ПЕД з довірчою імовірнiстю 0,95:
- в режимі точного вимірювання
- в пошуковому режимі
%

Нормовані значення
за ТУ
3
0,1 – 2,0106
15 

2
,

H (10)

25 

2
,

H (10)


де H (10) - числове
значення виміряної
ПЕД, еквівалентне
мкЗв/год

Діапазон вимірювань амбієнтного
еквівалента дози фотонного іонізуючого випромінення
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні
ЕД (при ПЕД в межах від 0,1 до
1,0104 мкЗв/год)
з довірчою імовірністю 0,95
Діапазон енергій фотонного іонізуючого випромінення, що
реєструється
Анізотропія блоків детектування
гамма-випромінення на енергії
0,66 МеВ:
- для виносного блока (при падінні
гамма-квантів під кутом від 30 до
150 О відносно основної площини
розташування детекторів), не більше
- для вмонтованого блока, не більше
Примітка. Діаграми анізотропії виносного блока детектування від радіонуклідів 137Cs, 60Со, 241Am наведені в додатку Д

3

мЗв

0,001 - 9999

%

±15

МеВ

0,05 - 3,00

%

80
40

Продовження таблиці 3.1
1
2
Енергетична залежність показів дозиметра при вимірюванні ПЕД та ЕД фотонного іонізуючого випромінення у
%
заданому енергетичному діапазоні, не
більше
Діапазон вимірювань поверхневої густини потоку частинок бетачаст./(см2хв)
випромінення
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок бетавипромінення з довірчою імовірністю
0,95:
- в режимі точного вимірювання
%
- в пошуковому режимі

Діапазон енергій бета-частинок, що
МеВ
реєструються
Номінальна напруга живлення дозиметра від акумуляторної батареї з чоВ
тирьох акумуляторів типорозміру АА
Границя допустимої додаткової похибки при вимірюванні, що викликана
%
зміною напруги живлення від 5,2 до 4,2
В
Границя допустимої додаткової похиб- % на кожні
ки при вимірюванні, що викликана
10 оС
зміною температури оточуючого сере- відхилу від
довища від мінус 25 до 55 оС
20 оС
Час встановлення робочого режиму
хв
дозиметра, не більше
Час безперервної роботи дозиметра при
живленні від свіжозарядженої акумуляторної батареї ємністю 900 мА·год за
год
умов нормального фонового випромінення та вимкненого підсвічування
шкали, не менше
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3
±25

5 – 105
200

15 



25 

200



,
,

де   – числове
значення виміряної
поверхневої густини
потоку, еквівалентне
част./(см2хв)
0,15 – 3,00
4,8

±5

±5
2

400

Кінець таблиці 3.1
1
Нестабільність показів дозиметра за час неперервної роботи 6 годин, не більше
Струм споживання дозиметра при номінальній
напрузі живлення 4,8 В і за умов нормального
фонового випромінення та вимкненого підсвічування шкали, не більше
Габаритні розміри пульта дозиметра, не більше
Габаритні розміри виносного блока детектування
гамма-випромінення, не більше
Габаритні розміри виносного блока детектування
бета-частинок, не більше
Маса пульта дозиметра, не більше
Маса виносного блока детектування гаммавипромінення, не більше
Маса виносного блока детектування бетачастинок, не більше

2

3

%

±10

мА

2

мм

86х35х154

мм

80х36х214

мм

82х43х154

кг



кг

0,6

кг

0,5

3.1.1 В дозиметрі програмуються значення порогових рівнів ПЕД та поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення з дискретністю в одиницю програмованого розряду у всьому робочому діапазоні вимірювання.
3.1.1.1 В дозиметрі програмується значення порогового рівня ПЕД в діапазоні від 0 до 9,99106 мкЗв/год з дискретністю 0,1 мкЗв/год.
3.1.1.2 В дозиметрі програмується значення порогового рівня поверхневої
густини потоку частинок бета-випромінення в діапазоні від 0 до
999103 част./(см2 хв) з дискретністю 0,01103 част./(см2 хв).
3.1.2 В дозиметрі передбачена можливість автоматичного віднімання гамма-фону при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок бетавипромінення.
3.1.3 В дозиметрі передбачена можливість проведення вимірювання з часом усереднення результатів від 1 до 99 хв в точному режимі, та від 1 до 60 хв в
режимі „Старт-стоп”.
3.1.4 В дозиметрі передбачена можливість встановлення значення часу усереднення результатів в режимі точного вимірювання в діапазоні від 1 до 99 хв.
3.1.5 Дозиметр подає однотональний звуковий сигнал при попаданнi гамма-кванта чи бета-частинки в блок детектування та двотональний при перевищенні запрограмованого рівня ПЕД чи поверхневої густини потоку частинок
бета-випромінення.
3.1.6 Значення ПЕД, ЕД, поверхневої густини потоку частинок бетавипромінення, порогових рівнів ПЕД та поверхневої густини потоку частинок
бета-випромінення виводяться почергово на один цифровий рідкокристалічний
індикатор з висвiчуванням ознак відповідності iнформацiї.
5

3.1.7 В дозиметрі передбачені можливість запису в енергонезалежну
пам’ять до 4096 результатів вимірювань ПЕД фотонного іонізуючого випромінення чи поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення із записом
до 999 номерів об’єктів обстеження, а також незалежний автоматичний запис
історії дозового навантаження з дискретністю записів ЕД фотонного іонізуючого випромінення через кожних 15 хв.
3.1.8 В дозиметрі передбачена можливість почергового виведення на власний цифровий індикатор усієї історії вимірювань ПЕД фотонного іонізуючого
випромінення чи поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення із
номерами об’єктів обстеження, а також передача цієї інформації в базу даних
на персональний комп’ютер через інфрачервоний порт (IRDA).
3.1.9 Середній наробіток до відмови не менше 6000 год.
3.1.10 Середній ресурс дозиметра до першого капітального ремонту не
менше 10000 год, середній строк служби до першого капітального ремонту не
менше 6 років.
3.1.11 Дозиметр зберігає працездатність за таких умов:
- температура від мінус 25 до 55 ОС;
- відносна вологість до 100 % за температури 30 ОС;
- атмосферний тиск від 66 до 106,7 кПа.
3.1.12 Дозиметр стійкий до впливу синусоїдальних вібрацій за групою виконання N1 ГОСТ 12997-84.
3.1.13 Дозиметр стійкий до впливу ударів з такими параметрами:
- тривалість ударного імпульсу – від 5 до 6 мс;
- частота слідування імпульсів – від 40 до 180 за хвилину;
- кількість ударів - 1000±10;
- максимальне прискорення удару - 50 м/с2.
3.1.14 Дозиметр стійкий до впливу постійних чи змінних магнітних полів
напруженістю 40 А/м.
3.1.15 Дозиметр в транспортній тарі міцний до впливу:
- температури навколишнього середовища від мінус 50 до 55 ОС;
- відносної вологості до 95 % за температури 35 ОС;
- трясіння з прискоренням 30 м/с2 та частотою від 10 до 120 ударів за хвилину (кількість ударів - 15000).
3.1.16 Дозиметр стійкий до впливу фотонного іонізуючого випромінення з
потужністю
експозиційної
дози,
що
відповідає
потужності
амбієнтного еквівалента дози, до 200 Зв/год протягом 5 хв або 2,0 Зв/год протягом 500 хв.
3.1.17 Ступінь захисту оболонки дозиметра ІР51 згідно з ГОСТ 14254-96.
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4 КОМПЛЕКТНIСТЬ
4.1
В комплект постачання дозиметра входять
експлуатацiйна документацiя, що наведені в таблиці 4.1.

вироби

Таблиця 4.1 - Комплект постачання дозиметра
Позначення
Найменування
К-сть
Примiтки
ВIСТ.468382.002
Пульт
1
Блок детектування
ВІСТ.467979.002
гамма-випромiнення
1
БДБГ-07
Блок детектування
ВІСТ.467979.003
бета-частинок
1
БДИБ-07
ВIСТ.304592.001
Штанга телескопічна
1
ВІСТ.686423.001
Кабель з’єднувальний
1
Технiчний опис
ВIСТ.412129.003 ТО
та iнструкцiя
1
щодо експлуатування
ВIСТ.412129.003 ФО
Формуляр
1
ВIСТ.305636.001
Паковання
1
Покупний зарядний
Модель не
1
пристрій
регламентується
Модель не
регламентується.
В комплект не
Адаптер інфрачервовходить.
1
ного порту
Додається на
вимогу
споживача
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5 ПОБУДОВА ДОЗИМЕТРА ТА ЙОГО ПРИНЦИП РОБОТИ
5.1 Загальнi вiдомостi
5.1.1 Дозиметр складається з пульта, в який вмонтовано детектор
гамма-випромінення для визначення дози оператора, та виносних блоків детектування гамма-випромінення та бета-частинок.
Блоки детектування перетворюють випромiнення в послiдовнiсть
iмпульсiв напруги, кількість яких пропорцiйна інтенсивності реєстрованого
випромiнення.
В пульті дозиметра здiйснюється:
 масштабування i лiнеаризацiя лiчильної характеристики вмонтованого
детектора гамма-випромiнення;
 масштабування лiчильної характеристики виносних блоків детектування гамма-випромінення та бета-частинок;
 вимiрювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення шляхом
вимiрювання середньої частоти iмпульсiв, що надходять з виходу блока детектування гамма-випромiнення;
 вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення
шляхом вимiрювання середньої частоти iмпульсiв, що надходять з виходу блока детектування бета-частинок;
 вимiрювання ЕД фотонного іонізуючого випромiнення шляхом
вимiрювання загальної кiлькостi iмпульсiв, що надходять з виходу
вмонтованого детектора гамма-випромiнення.
5.1.2 Принцип функцiонування блокiв детектування базується на перетвореннi в іонізаційній камері детекторів iонiзуючих випромiнень в iмпульси напруги. Цi iмпульси надходять на вхiд нормуючого за амплітудою пристрою.
5.1.3 Управлiння дозиметром (рис.А.2, А.3) здiйснюється за допомогою
кнопок (11) УВМК, ШКАЛА, ДОЗА, ПОРІГ, ТОЧНО та ПАМ’ЯТЬ.
5.1.4 Результат вимiрювань фiксується на чотирирозрядному
рiдкокристалiчному цифровому iндикаторi (7).
5.1.5 Кожний зареєстрований виносними блоками детектування гаммаквант чи бета-частинка супроводжуються звуковим сигналом, а перевищення
запрограмованого порогового рівня ПЕД чи поверхневої густини потоку супроводжується двотональною звуковою сигналiзацiєю.
5.1.6 Живлення дозиметра здiйснюється вiд акумуляторної батареї, що
складається з чотирьох нікель-кадмієвих акумуляторiв (типорозмір АА).
Пiдзарядка акумуляторної батареї здiйснюється вiд покупного зарядного пристрою, який входить в комплект постачання.
5.2 Опис принципу роботи
5.2.1 Структурна схема дозиметра зображена на рис.А.1. В його склад входять: батарея акумуляторна БА, блок обробки iнформацiї БОI, виносні блоки детектування гамма-випромінення БДБГ-07 та бета-частинок БДИБ-07.
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В склад БОI входять: вмонтований детектор гамма-випромiнення дози
оператора ВД, нормуючий пристрій НП, схема увімкнення дозиметра СУ, стабілізатор напруги живлення схеми цифрової обробки СН1, стабілізатор напруги
живлення виносних блоків детектування СН2, формувач анодної напруги вмонтованого детектора ФН, генератор еталонної частоти ГЕЧ, схема цифрової
обробки СЦО, цифровий рідкокристалічний індикатор ЦІ, кнопки УВМК,
ШКАЛА,
ДОЗА,
ПОРІГ,
ТОЧНО,
ПАМ’ЯТЬ,
гучномовець ГМ.
5.2.2 Увімкнення живлення дозиметра здійснюється натисканням і утримуванням протягом 4 с кнопки УВМК. При цьому напруга живлення з БА подається на вхід схеми увімкнення СУ дозиметра, що викликає перехід стабілізаторів напруги СН1 та СН2 в активний стан. Стабілізована напруга живлення
від стабілізатора СН1 подається до вузлів БОІ, а від стабілізатора СН2 – до виносних блоків детектування.
Вимкнення живлення дозиметра здійснюється повторним натисканням і
утримуванням в натиснутому стані протягом 4 с кнопки УВМК.
5.2.3 Вимiрювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення чи
поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення (залежно від того,
який виносний блок детектування під’єднано до пульта) здiйснюється автоматично відразу після увімкнення дозиметра. Імпульсні сигнали подаються на
вхід СЦО. Залежно від інтенсивності вхідного імпульсного потоку та режиму
роботи
дозиметра,
СЦО
автоматично
вибирає
інтервал
та
діапазон вимірювань. Масштабування вхідного імпульсного потоку
здійснюється СЦО за допомогою керуючого паралельного двійководесяткового коду, записаного в енергонезалежній пам’яті.
Результати вимірювань виводяться на ЦІ залежно від обраного
користувачем режиму роботи дозиметра.
Реєстрацiя гамма-квантiв чи бета-частинок супроводжується звуковою сигналiзацiєю, що забезпечується СЦО та гучномовцем ГМ.
5.2.4 Вимiрювання ЕД фотонного іонізуючого випромiнення здiйснюється
відразу з моменту увімкнення дозиметра, а результат вимірювання виводиться
на ЦІ на момент утримування в натиснутому стані кнопки ДОЗА. Діапазон вимірювань
при
цьому
обирається
СЦО
автоматично.
Масштабування вхідного імпульсного потоку від вмонтованого детектора здійснюється СЦО за допомогою керуючого паралельного двійково-десяткового
коду, записаного в енергонезалежній пам’яті.
5.2.5 Програмування порогових рівнів здійснюється за допомогою кнопок
ТОЧНО та ПОРІГ. Перевищення результату вимірювання над пороговим рівнем супроводжується двотональною звуковою сигналізацією та періодичним
миганням ЦІ.
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5.2.6 Структурна схема блока детектування гамма-випромінення
БДБГ-07 зображена на рис.Б.1. В його склад входять: група з восьми газорозрядних детекторів типу СБМ-20-1 високочутливого каналу ДВК, газорозрядний
детектор типу СИ3БГМ низькочутливого каналу ДНК, формувачі анодної напруги ФАН1 та ФАН2, нормуючий пристрій високочутливого каналу НПВ,
нормуючий пристрій низькочутливого каналу НПН, цифрова схема компенсації
динамічних характеристик детекторів СКХ.
5.2.7 Структурна схема блока детектування бета-частинок БДИБ-07 зображена на рис.В.1. В його склад входять: низькофоновий торцовий газорозрядний бета-детектор типу СБТ-10А БД, формувач анодної напруги ФАН, нормуючий пристрій НП, цифрова схема компенсації динамічної характеристики
детектора СКХ.
5.3 Опис конструкцiї
5.3.1 Конструктивно прилад складається з:
 пульта;
 виносного блока детектування гамма-випромінення БДБГ-07;
 виносного блока детектування бета-частинок БДИБ-07;
 з’єднувального кабелю;
 телескопічної штанги.
5.3.2 Пульт дозиметра (рис.А.2, А.3) – це малогабаритний вимірювальний
прилад, який конструктивно виконаний у вигляді прямокутного паралелепіпеда
зі скосом у верхній частині та заокругленнями по боках. Пульт складається iз
корпусу, який утворюють основа (1), рамка (2) та накривка (3), а також інших
складових частин, розміщених всередині нього. Основним вузлом в пульті є друкована плата цифрової обробки інформації (4), на якій розміщені вмонтований
детектор, органи керування та інші елементи схеми. До плати цифрової обробки
у верхній частині кріпиться плата індикації (5) за допомогою двох пластин та
гвинтів (6). На платі індикації розміщений рідкокристалічний цифровий індикатор (7).
Для підсвічування індикатора використовуються чотири світлодіоди. Плата цифрової обробки інформації та плата індикації утворюють окремий основний вузол пульта, який кріпиться до корпусу за допомогою чотирьох гвинтів. У
середній частині пульта розміщений відсік живлення, в якому закріплена контактна система та розташовані чотири нікель-кадмієві акумулятори типорозміру АА. Відсік живлення закривається накривкою, яка кріпиться двома гвинтами. У нижній частині корпусу розташовані роз’єм (вилка) РС7, який використовується для зв’язку з виносними блоками детектування за допомогою кабелю,
і
технологічний
роз’єм
Х2.
Для
захисту роз’ємів використовуються захисні накривки (8). У верхній частині
пульта розміщені дві панелі (9, 10) та шість кнопок керування (11)
дозиметром, а також два оригінальні гвинти (12) для кріплення до них
ременя. На площині накривки під панеллю з кнопками розміщене вікно
інфрачервоного порту обміну інформації (13).
10

Складові частини корпусу кріпляться між собою за допомогою чотирьох
гвинтів. Для забезпечення захисту від пилу і вологи роз’ємів, відсіку живлення
та пульта в цілому використовуються гумові прокладки (14) та поліетилентерефталатні плівки.
5.3.3 Виносний блок детектування гамма-випромiнення БДБГ-07
(далі – блок детектування) конструктивно виконаний у виглядi прямокутного
паралелепіпеда з боковими скосами та заокругленнями (рис.Б.2, Б.3).
Блок детектування складається із корпусу, який утворюють накривка (2) та
основа (1), а також інших складових частин, розміщених всередині нього. Основним вузлом у блоці є друкована плата (3), на якій розміщені з одного боку вісім
газорозрядних лічильників СБМ20-1 (4) та один лічильник СИ3БГМ (5), а з другого боку – елементи формувачів анодної напруги та елементи цифрової схеми
компенсації динамічних характеристик детекторів. Всі лічильники кріпляться до
плати за допомогою чотирьох фіксаторів (6) та контактів (7). В нижній частині
основи закріплений роз’єм (вилка) РС7 (8), який використовується для зв’язку з
пультом дозиметра за допомогою кабелю. Для захисту від пилу і вологи роз’єму
та корпусу блока детектування використовуються гумові прокладки (9,10). Елементи корпусу, накривка та основа, а також друкована плата кріпляться між собою за допомогою шести потайних гвинтів. У верхній частині блока детектування закріплена пружина (11), за допомогою якої блок детектування кріпиться до
ременя. У середній частині до блока кріпиться П-подібна поворотна скоба (12) за
допомогою двох оригінальних гвинтів (13). До неї прикріплений тримач (14), до
якого кріпиться телескопічна штанга для доставки блока детектування у важкодоступні місця. Для захисту роз’єму РС7 при зберіганні використовується захисна
накривка (15).
5.3.4 Виносний блок детектування бета-частинок БДИБ-07 (далі – блок детектування) конструктивно виконаний у виглядi прямокутного паралелепіпеда
з боковими скосами та заокругленнями (рис.В.2, В.3).
Блок детектування складається із корпусу, який утворюють основа (1) та
накривка (2), а також інших складових частин, розміщених всередині нього.
Основним вузлом у блоці є друкована плата (3), на якій розміщені з одного боку – газорозрядний лічильник СБТ-10А (4), який кріпиться до друкованої плати
за допомогою двох стояків, та елементи формувача анодної напруги, а з другого боку – елементи цифрової схеми компенсації динамічних характеристик лічильника. Друкована плата кріпиться до основи за допомогою двох потайних
гвинтів (5) та двох стояків (6). В нижній частині основи закріплений роз’єм
(вилка) РС7, який використовується для зв’язку з пультом дозиметра за допомогою кабелю. На накривці корпусу розміщена знімна панель-фільтр, яка фіксується в ній за допомогою двох фіксаторів, один з яких рухомий. Панель знімається під час роботи з блоком детектування натискуванням фіксатора донизу. Для захисту від пилу і вологи рухомого фіксатора та детектора використовується прозора поліетилентерефталатна плівка, яка приклеєна до відповідних
виступів з внутрішнього боку накривки.
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Для захисту від пилу і вологи роз’єму та корпусу блока детектування використовуються гумові прокладки (7). Елементи корпусу – накривка та основа
кріпляться між собою за допомогою трьох потайних гвинтів.
У середній частині до блока кріпиться П-подібна поворотна скоба (8) за допомогою двох оригінальних гвинтів (9). До неї прикріплений тримач (10), до якого кріпиться телескопічна штанга для доставки блока детектування у важкодоступні місця. Для захисту роз’єму РС7 при зберіганні використовується захисна
накривка (11).
6 МАРКУВАННЯ ТА ПЛОМБУВАННЯ
6.1 На панелі пульта дозиметра нанесено товарний знак підприємствавиробника, назву, умовну познаку та Знак затвердження типу засобу вимірювання.
6.2 У нижнiй частині корпусу пульта та у верхній частині корпусів блоків
детектування нанесено заводський порядковий номер та дату виготовлення.
6.3 Пломбування здiйснює пiдприємство-виробник методом наклеювання
спеціальних плівкових пломб в нижній частині корпусу пульта під акумуляторною батареєю (а в блоках детектування - між основою і
накривкою) таким чином, що пломби закривають заглиблення для головок
крiпильних гвинтів.
6.4 Зняття пломб та повторне пломбування здiйснює підприємствовиробник пiсля ремонту та повiрки.
7 ЗАГАЛЬНI ВКАЗIВКИ ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ
7.1 При введеннi дозиметра в експлуатування перевiрте його
комплектнiсть, проведiть зовнiшнiй огляд з метою визначення наявностi механiчних пошкоджень.
7.2 При введеннi в експлуатування дозиметра, що був на консервацiї, проведiть розконсервацiю та перевiрку працездатностi.
7.3 Зробiть вiдмiтки у формулярi про розконсервацiю та введення
дозиметра в експлуатування.
8 ВКАЗIВКИ ЗАХОДIВ БЕЗПЕКИ
8.1 Дозиметр відповідає вимогам ДСТУ 7237:2011 в частині захисту людини від ураження електричним струмом для класу безпеки III згідно з ДСТУ
IEC 61010-1:2005.
Для забезпечення в дозиметрах захисту від випадкового дотику до струмопровідних частин застосовується захисна оболонка. Ступінь захисту оболонки IP51 відповідно до ГОСТ 14254-96.
8.2 Дозиметр за вимогами пожежної безпеки відповідає вимогам
ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.2.007.0-75.
12

8.3 При роботi з джерелами iонiзуючих випромiнень повиннi дотримуватись вимоги радiацiйної безпеки, що викладенi в таких документах:
"Норми радіаційної безпеки України" (НРБУ-97);
"Основні санітарні правила протирадіаційного захисту України" (ОСПУ).
У випадку забруднення дозиметр підлягає дезактивації методом протирання його зовнішніх поверхонь марлевим тампоном, змоченим штатним дезактивуючим засобом.

9 ПIДГОТОВКА ДО РОБОТИ
9.1 Пiдготовка дозиметра до роботи
9.2 Перед початком роботи необхiдно ознайомитись з технiчним описом та
iнструкцiю щодо експлуатування і з розташуванням та призначенням органiв
керування.
9.3 За допомогою викрутки відокремити накривку відсіку живлення в
пульті дозиметра. Переконатись у наявностi у відсіці чотирьох акумуляторiв, у
надiйностi контактiв та вiдсутностi видiлення солей на акумуляторах пiсля довготривалого зберiгання дозиметра. У разi наявностi соляних видiлень акумулятори з відсіку вийняти та, по можливостi, почистити або, при необхiдностi,
замiнити. Пiсля цього акумулятори установити на мiсце та закрити накривкою.
9.4 У разі необхідності зарядки батареї акумуляторів, про яку свідчить наявність ознаки розрядження батареї на цифровому індикаторі (мигання усіх
чотирьох сегментів символу батареї), що висвічується при увімкненні дозиметра незалежно від обраного режиму, необхідно вийняти акумулятори з відсіку
живлення та підзарядити їх за допомогою зарядного пристрою. Порядок зарядки акумуляторів визначається інструкцією на зарядний пристрій, що додається.
Після зарядки елементи акумуляторної батареї вставити у відсік
живлення, дотримуючись полярності, та закрити накривку.
Примітка. Повторну зарядку акумуляторної батареї здійснювати
тільки після появи ознаки розрядження батареї на цифровому індикаторі
дозиметра.
9.5 Пiд’єднати необхідний виносний блок детектування до дозиметра за
допомогою з’єднувального кабелю через роз’єм Х1 у нижній торцовiй частинi
пульта дозиметра.
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10 ПОРЯДОК РОБОТИ












10.1 Робота дозиметра складається з таких операцiй та режимів:
увімкнення-вимкнення дозиметра;
увімкнення-вимкнення підсвічуваня шкали;
увімкнення-вимкнення звукової сигналізації;
вимiрювання ПЕД фотонного іонізуючого випромiнення у пошуковому
режимі, режимі „Старт-стоп” та точному режимі;
вимiрювання поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення у
пошуковому режимі, режимі „Старт-стоп” та точному режимі;
програмування порогових рівнів спрацьовування звукової сигналізації;
індикація вимiрюваного значення ЕД
фотонного іонізуючого
випромiнення;
встановлення часу усереднення результатів вимірювань;
занесення в енергонезалежну пам’ять результатів вимірювань та ознак
об’єктів обстежень;
індикація історії вимірювань за допомогою власного цифрового індикатора;
зчитування історії вимірювань в базу даних за допомогою інфрачервоного
порту обміну інформації (IRDA);

Примітка. При під’єднанні виносних блоків детектування здійснюється автоматична ідентифікація типу блока та увімкнення дозиметра у режим вимірювання відповідної фізичної величини (ПЕД фотонного іонізуючого випромінення чи
поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення).

10.2 Увімкнення-вимкнення дозиметра
10.2.1 Для увімкнення дозиметра необхідно натиснути кнопку УВМК та
утримувати її в натиснутому стані протягом 4 с. Про увімкнення
дозиметра свідчить інформація, що висвічується на рідкокристалічному цифровому індикаторі та звукова сигналізація зареєстрованих гамма-квантів чи бетачастинок (залежно від типу під’єднаного виносного блока детектування).
10.2.2 Для вимкнення дозиметра необхідно повторно натиснути та утримувати в натиснутому стані протягом 4 с кнопку УВМК.
10.3 Увімкнення-вимкнення підсвічування шкали
10.3.1 Для увімкнення підсвічування шкали дозиметра необхідно
короткочасно натиснути кнопку ШКАЛА. Про увімкнення підсвічування свідчить підсвічення інформації на рідкокристалічному цифровому індикаторі за
допомогою розташованих під ним світлодіодів.
10.3.2 Вимкнення підсвічування шкали здійснюється автоматично
через 8 с після її увімкнення.
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10.3.3 Для увімкнення підсвічування шкали дозиметра на постійний час
необхідно натиснути та утримувати в натиснутому стані кнопку ШКАЛА протягом 4 с.
10.3.4 Для вимкнення підсвічування шкали дозиметра необхідно
повторно короткочасно натиснути кнопку ШКАЛА.
10.4 Увімкнення-вимкнення звукової сигналізації
10.4.1 Звукова сигналізація зареєстрованих гамма-квантів чи бета-частинок
(залежно від типу під’єднаного виносного блока детектування), а також перевищення значення ПЕД фотонного іонізуючого випромінення чи поверхневої
густини потоку частинок бета-випромінення запрограмованого порогового рівня вмикається відразу при увімкненні дозиметра.
10.4.2 Для вимкнення звукової сигналізації необхідно короткочасно натиснути кнопку УВМК, при цьому відключиться лише звукова сигналізація кожного зареєстрованого гамма-кванта чи бета-частинки, а сигналізація перевищення запрограмованого порогового рівня збережеться.
10.4.3 Для повторного увімкнення звукової сигналізації необхідно
повторно короткочасно натиснути кнопку УВМК.
10.5 Вимiрювання ПЕД фотонного іонізуючого випромiнення в пошуковому режимі, режимі „Старт-стоп” та точному режимі
10.5.1 Для вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромiнення (далі –
ПЕД) в пошуковому режимі, режимі „Старт-стоп” та точному режимі необхідно до пульта дозиметра через роз’єм Х1 за допомогою з’єднувального кабелю
під’єднати виносний блок детектування гамма-випромінення БДБГ-07.
10.5.2 Увімкнути дозиметр і спостерігати на цифровому індикаторі
висвічування ознак вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення – символу “” та розмірності “Sv/h”, а також результати вимірювань у пошуковому режимі. При цьому цифрова інформація на індикаторі буде поновлюватись з
інтервалом від 2 до 0,5 секунди залежно від рівня ПЕД, що вимірюється. Час,
піддіапазон
та
розмірність
вимірювання
будуть
обиратись автоматично. Одночасно з висвічуванням результатів у цифровому
вигляді на індикаторі у верхньому полі справа буде висвічуватись аналоговий
символ інтенсивності (аналоговий індикатор), представлений у вигляді двадцяти сегментів. Кількість сегментів, що засвічені, пропорційна (у псевдологарифмічному масштабі) поміряній інтенсивності. Час реакції аналогового індикатора не більше 1 с.
Під час вимірювань ПЕД кожен зареєстрований гамма-квант буде
супроводжуватись короткочасним звуковим сигналом, а перевищення
результату вимірювання над пороговим рівнем буде супроводжуватись
двотональною звуковою сигналізацією та періодичним миганням цифрового індикатора.
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Результатом вимірювань ПЕД в пошуковому режимі вважати середнє арифметичне з п’яти останніх вимірів.
Одиниці, в яких вимірюється ПЕД – мкЗв/год, (мЗв/год або Зв/год).
10.5.3 Для початку процесу усереднення результатів вимірювань в
режимі „Старт-стоп” необхідно в пошуковому режимі вимірювань натиснути
кнопку ТОЧНО на 3 с, що викличе запуск процесу усереднення, а на
цифровому індикаторі відбудеться кількаразове мигання цифрових розрядів і
підсвічування крайнього правого сегмента аналогового індикатора
інтенсивності. При цьому надалі на цифровому індикаторі будуть спостерігатись результати вимірювань у пошуковому режимі, а аналоговий індикатор (перші його 19 сегментів) буде відображати інтенсивність вимірюваної ПЕД.
Для завершення процесу усереднення необхідно повторно натиснути
кнопку ТОЧНО на 3 с. При цьому на цифровому індикаторі висвітиться усереднений за період роботи в цьому режимі результат, а усі 20 сегментів аналогового індикатора перейдуть в режим постійного свічення, що свідчитиме про
завершення режиму усереднення „Старт-стоп”.
Повернутися у пошуковий режим можна із занесенням або без занесення в енергонезалежну пам’ять усередненого результату. Занесення в енергонезалежну пам’ять аналогічне процедурі, що зазначена в 10.10 ТО. Для повернення без занесення результатів в пам’ять необхідно натиснути кнопку
ТОЧНО на 3 с. Після кількаразового мигання цифрових розрядів прилад перейде в пошуковий режим.
Час усереднення результатів вимірювань обмежений однією годиною.
Якщо оператор не зупинить процес усереднення, то через 1 год процес усереднення зупиниться автоматично і на цифровому індикаторі висвітиться результат
усереднення, а усі 20 сегментів аналогового індикатора перейдуть в режим постійного свічення.
10.5.4 Для входу в режим точного вимірювання необхідно в пошуковому
режимі вимірювань натиснути і утримувати кнопку ТОЧНО. Це
викличе спочатку перше кількаразове мигання цифрових розрядів
(приблизно через 3 с), а потім друге (приблизно через 6 с). Під час другого
кількаразового мигання цифрових розрядів необхідно відпустити кнопку
ТОЧНО. Після відпускання кнопки прилад переходить в режим точного вимірювання.
При цьому аналоговий індикатор інтенсивності в правому верхньому полі
цифрового індикатора буде нести інформацію про час, що залишився до кінця
інтервалу
усереднення
результатів
вимірювань.
З
моменту
увімкнення дозиметра інтервал усереднення автоматично встановлюється рівним 1 хв, а до його завершення на цифровому індикаторі будуть спостерігатись
нулі. Результат усереднення в режимі точного вимірювання буде поновлюватись на цифровому індикаторі щохвилини.
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При необхідності примусового поновлення процесу усереднення при точному вимірюванні достатньо короткочасно натиснути кнопку ТОЧНО, що призведе до обнулення попереднього усередненого значення і початку нового інтервалу усереднення.
Для виходу з режиму точного вимірювання необхідно повторно натиснути
кнопку ТОЧНО та утримувати її до кількаразового мигання цифрових розрядів.
Примітка. Оцінку усередненого результату можна зробити і в пошуковому режимі. Для цього необхідно короткочасно (на час не більше 2 с) натиснути кнопку ТОЧНО.
Результат буде висвічуватись лише на час утримування кнопки ТОЧНО в натиснутому
стані. Після відпускання кнопки ТОЧНО дозиметр повернеться в пошуковий режим
вимірювання ПЕД.

10.6 Вимiрювання поверхневої густини потоку частинок бетавипромінення в пошуковому режимі, режимі „Старт-стоп” та точному
режимі
10.6.1 Для вимірювання поверхневої густини потоку частинок бетавипромінення (далі – поверхневої густини потоку) в пошуковому режимі, режимі „Старт-стоп” та точному режимі необхідно до пульта дозиметра через
роз’єм Х1 за допомогою з’єднувального кабелю під’єднати виносний блок детектування бета-частинок БДИБ-07.
10.6.2 Увімкнути дозиметр і спостерігати на цифровому індикаторі висвічування ознак режиму вимірювання поверхневої густини потоку частинок бетавипромінення - символу “” та розмірності “103/cm2min”, а також результати
вимірювань у пошуковому режимі. При цьому цифрова інформація на індикаторі буде поновлюватись з інтервалом від 2 до 0,5 с залежно від рівня поверхневої густини потоку, що вимірюється. Час, піддіапазон та розмірність вимірювання будуть обиратись автоматично.
Одночасно з висвічуванням результатів у цифровому вигляді на індикаторі
у верхньому полі справа буде висвічуватись аналоговий символ
інтенсивності (аналоговий індикатор), представлений у вигляді двадцяти сегментів. Кількість сегментів, що засвічені,
пропорційна (у псевдологарифмічному масштабі) поміряній інтенсивності. Час реакції аналогового індикатора не більше 1 с.
Під час вимірювань поверхневої густини потоку частинок бетавипромінення кожна зареєстрована бета-частинка буде супроводжуватись короткочасним звуковим сигналом, а перевищення результату вимірювання над
пороговим рівнем буде супроводжуватись двотональною звуковою сигналізацією та періодичним миганням цифрового індикатора.
Результатом вимірювань поверхневої густини потоку в пошуковому режимі вважати середнє арифметичне з п’яти останніх вимірів.
Одиниці, в яких вимірюється поверхнева густина потоку - 103 част./(см2хв).
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10.6.3 Для врахування гамма-фону у результатах вимірювання
поверхневої густини потоку необхідно здійснювати вимірювання спочатку гамма-фону бета-детектора, а потім вимірювання інтегрального (гамма + бета)
потоку іонізуючого випромінення. Для цього необхідно:
10.6.3.1 Розташувати блок детектування із закритим планкою-фільтром
вiкном таким чином, щоб вiкно його знаходилось паралельно i на мiнiмальнiй
вiдстанi до поверхнi, яку необхiдно обстежити. Здiйснити п’ять вимiрень гамма-фону
вiд
обстежуваної
поверхнi
i
обчислити
середнє
арифметичне значення.
10.6.3.2 Забрати планку-фiльтр з вiкна бета-детектора i розмістити його
паралельно до обстежуваної поверхнi. Здiйснити п’ять вимiрень i обчислити
середнє арифметичне значення.
10.6.3.3 Обчислити поверхневу густину потоку частинок бетавипромінення за формулою:

 і  іф   іф
де



,

(1)

– дійсне значення поверхневої густини потоку частинок бета-

випромінення, виражене в част./(см2хв);

  і ф

- середнє значення показiв дозиметра вiд обстежуваної

поверхнi та зовнiшнього гамма-фону (без захисту детектора планкою),
виражене в част./(см2 хв);

 і ф

- середнє значення показiв дозиметра із захищеним планкою де-

тектором вiд обстежуваної поверхнi i зовнiшнього гамма-фону, виражене в част./(см2хв).
10.6.4 Для початку процесу усереднення результатів вимірювань в
режимі „Старт-стоп” необхідно в пошуковому режимі вимірювань натиснути
кнопку ТОЧНО на 3 с, що викличе запуск процесу усереднення, а на
цифровому індикаторі відбудеться кількаразове мигання цифрових розрядів і
підсвічування крайнього правого сегмента аналогового індикатора інтенсивності. При цьому надалі на цифровому індикаторі будуть спостерігатись результати вимірювань у пошуковому режимі, а аналоговий індикатор
(перші його 19 сегментів) буде відображати інтенсивність вимірюваної
поверхневої густини потоку.
Для завершення процесу усереднення необхідно повторно натиснути кнопку ТОЧНО на 3 с. При цьому на цифровому індикаторі висвітиться усереднений за період роботи в цьому режимі результат, а усі 20 сегментів аналогового
індикатора перейдуть в режим постійного свічення, що свідчитиме про завершення режиму усереднення „Старт-стоп”.
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Повернутися в пошуковий режим можна із занесенням або без занесення в
енергонезалежну пам’ять усередненого результату. Занесення в енергонезалежну пам’ять аналогічне процедурі, що зазначена в 10.10 ТО. Для повернення
без занесення результатів в пам’ять необхідно натиснути кнопку ТОЧНО на
3 с. Після кількаразового мигання цифрових розрядів прилад перейде в пошуковий режим.
Час усереднення результатів вимірювань обмежений однією годиною.
Якщо оператор не зупинить процес усереднення, то через 1 год процес усереднення зупиниться автоматично і на цифровому індикаторі висвітиться результат усереднення, а усі 20 сегментів аналогового індикатора перейдуть в режим
постійного свічення.
10.6.5 Для входу в режим точного вимірювання необхідно в пошуковому
режимі вимірювань натиснути і утримувати кнопку ТОЧНО. Це викличе спочатку перше кількаразове мигання цифрових розрядів (приблизно через 3 с), а
потім друге (приблизно через 6 с).
Під час другого кількаразового мигання цифрових розрядів необхідно відпустити кнопку ТОЧНО. Після відпускання кнопки прилад переходить в режим
точного вимірювання.
При цьому аналоговий індикатор інтенсивності в правому верхньому полі
цифрового індикатора буде нести інформацію про час, що залишився до кінця
інтервалу
усереднення
результатів
вимірювань.
З
моменту
увімкнення дозиметра інтервал усереднення автоматично встановлюється рівним 1 хв, а до його завершення на цифровому індикаторі будуть спостерігатись
нулі. Результат усереднення в режимі точного вимірювання буде поновлюватись на цифровому індикаторі щохвилини. При необхідності примусового поновлення процесу усереднення при точному вимірюванні достатньо короткочасно
натиснути
кнопку
ТОЧНО,
що
приведе
до
обнулення попереднього усередненого значення і початку нового інтервалу
усереднення.
Для виходу з режиму точного вимірювання необхідно повторно натиснути
кнопку ТОЧНО та утримувати її до кількаразового мигання цифрових розрядів.
Примітка. Оцінку усередненого результату можна зробити і в пошуковому режимі. Для цього необхідно короткочасно (на час не більше 2 с) натиснути кнопку ТОЧНО.
Результат буде висвічуватись лише на час утримування кнопки ТОЧНО в натиснутому
стані.
Після
відпускання
кнопки
ТОЧНО
дозиметр
повернеться
в
пошуковий режим.

10.6.6 Для автоматичного врахування гамма-фону у результатах вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення в точному режимі
необхідно здійснювати вимірювання гамма-фону за методикою, наведеною в
10.6.3.1 з тією різницею, що вимірювання повинно здійснюватись протягом одного
інтервалу
усереднення.
Після
завершення
вимірювання
гамма-фону необхідно занести його в пам’ять для подальшого врахування (віднімання), для чого необхідно натиснути кнопку ДОЗА на час не менше 2 с.
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Про занесення значення гамма-фону в пам’ять свідчить поява
мигаючого символу “”, який з’явиться внизу зліва від цифрових розрядів індикатора. При подальшому вимірюванні поверхневої густини потоку
частинок бета-випромінення з відкритим вікном бета-детектора гамма-фон буде автоматично врахований.
Примітка. При зміні об’єкта обстеження необхідно кожен раз вимірювати та запам’ятовувати гамма-фон нового об’єкта.

10.7 Програмування порогових рівнів спрацьовування звукової
сигналізації
10.7.1 Для програмування порогового рівня спрацьовування звукової сигналізації по гамма- чи бета-випроміненню необхідно під’єднати відповідний
виносний блок детектування і увімкнути прилад.
10.7.2 Натиснути кнопку ПОРІГ і утримувати її в натиснутому стані. При
цьому на цифровому індикаторі висвітиться автоматично запрограмоване значення порогового рівня (для ПЕД – 0,3 мкЗв/год; для поверхневої густини потоку – 0,02 х 103 част./(см2хв)).
Після 2 с утримування кнопки в натиснутому стані попередній пороговий
рівень обнулиться і дозиметр перейде в режим програмування нового порогового рівня, про що свідчитиме мигання молодшого розряду цифрового індикатора. Для встановлення цифрового значення мигаючого розряду необхідно відпустити кнопку ПОРІГ і далі послідовними короткочасними натисканнями
кнопки ПОРІГ задати необхідне значення. Для встановлення значення наступного розряду необхідно короткочасно натиснути кнопку ТОЧНО, після чого
цей розряд почне мигати. Послідовними короткочасними натисканнями кнопки
ПОРІГ задати необхідне значення розряду. Аналогічно відбувається програмування усіх старших розрядів з автоматичним пересуванням коми.
Після встановлення значень усіх розрядів шкали дозиметра наступним короткочасним натисканням кнопки ТОЧНО значення порогового рівня записується в пам’ять, про що свідчитиме трикратне гасіння цифрового індикатора.
10.7.3 Для перевірки запрограмованого порогового рівня спрацьовування
звукової сигналізації необхідно натиснути кнопку ПОРІГ та утримувати її в
натиснутому стані не більше 2 с.
10.7.4 Для перепрограмування значення порогового рівня спрацьовування
звукової сигналізації необхідно натиснути кнопку ПОРІГ та утримувати її в
натиснутому стані
більше 2 с. При цьому попереднє значення
рівня обнулиться і почнеться програмування нового значення порогового рівня.
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10.8 Індикація вимірюваного значення ЕД фотонного іонізуючого випромінення
10.8.1 Вимірювання ЕД фотонного іонізуючого випромінення (далі – ЕД)
здійснюється незалежно від обраного режиму вимірювання і розпочинається з
моменту увімкнення дозиметра.
10.8.2 Для виведення результату виміряного значення ЕД на цифровий індикатор необхідно натиснути кнопку ДОЗА і утримувати її в натиснутому стані
не більше 2 с. Ознакою цього режиму є символи “” та “mSv”. Результат виміряної ЕД виражений в мЗв.
10.8.3 Для повернення дозиметра в попередній режим роботи достатньо відпустити кнопку ДОЗА.
10.8.4 При необхідності переходу до фіксованого режиму індикації виміряних значень ЕД необхідно натиснути кнопку ДОЗА та утримувати її до кількакратного гасіння цифрового індикатора. Повернення до пошукового режиму
здійснюється аналогічно.
10.9 Установлення часу усереднення результатів вимірювань
З моменту увімкнення дозиметра в ньому автоматично встановлюється час
усереднення результатів для режиму точного вимірювання, рівний 1 хв.
10.9.1 Для можливості перевірки часу усереднення та встановлення
нового його значення необхідно увійти в режим точного вимірювання
(згідно з 10.5.4 - при вимірюванні ПЕД фотонного іонізуючого випромінення або
згідно з 10.6.5 - при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок бетавипромінення), після чого натиснути кнопку ПОРІГ і утримувати її в натиснутому стані не більше 2 с. При цьому на цифровому індикаторі два лівих немигаючих розряди будуть показувати значення часу усереднення, виражені в хв, а
два правих мигаючих розряди будуть показувати статистичну похибку вимірювань у відсотках з урахуванням відрізка часу, який пройшов від початку нового
інтервалу усереднення.
10.9.2 Натиснути кнопку ПОРІГ і утримувати її в натиснутому стані більше 2 с. При цьому на цифровому індикаторі значення двох немигаючих розрядів зліва почнуть зростати з дискретністю в 1 хв в діапазоні від 1 до 99 хв. При
відпусканні кнопки ПОРІГ після досягнення потрібного часу усереднення його
значення фіксується. Для перевірки нового встановленого значення часу усереднення необхідно повторно натиснути кнопку ПОРІГ на час не більший ніж 2 с.
10.9.3 При необхідності нової корекції часу усереднення необхідно повторити дії згідно з 10.9.2. При цьому після 2 с утримування кнопки ПОРІГ в натиснутому стані попереднє значення часу усереднення повернеться до значення
1 хв і поновиться його наростання.
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10.10 Запис в енергонезалежну пам’ять результатів вимірювань та
номерів об’єктів обстежень
Запис в енергонезалежну пам’ять результатів вимірювань та номерів
об’єктів обстежень можна здійснити тільки після завершення режиму
усереднення „Старт-стоп” та з режиму точного вимірювання.
10.10.1 Для запису в енергонезалежну пам’ять результату вимірювання в
режимі „Старт-стоп” та номера об’єкта, якому відповідає цей результат, необхідно після завершення режиму „Старт-стоп” короткочасно натиснути кнопку
ПАМ’ЯТЬ. Це викличе появу на цифровому індикаторі символу “Р” і трьох
цифрових розрядів номера об’єкта вимірювань, при цьому молодший розряд буде мигати.
При необхідності можна скоригувати номер об’єкта за допомогою кнопок
ПОРІГ і ТОЧНО. Короткочасне натискання кнопки ПОРІГ змінює на одиницю
мигаючий розряд номера об’єкта. Короткочасне натискання кнопки ТОЧНО
призводить до мигання наступного розряду, що дозволяє його корекцію.
Для запису в пам’ять результату вимірювання та номера об’єкта, якому
відповідає цей результат, необхідно короткочасно натиснути кнопку
ПАМ’ЯТЬ. Про те, що запис відбувся, свідчитиме характерне одноразове мигання аналогового індикатора у правому верхньому полі. Після цього дозиметр
перейде до роботи в пошуковому режимі.
10.10.2 Для запису в енергонезалежну пам’ять результату точного вимірювання та номера об’єкта, якому відповідає цей результат, необхідно короткочасно натиснути кнопку ПАМ’ЯТЬ. Це викличе появу на цифровому індикаторі
символу “Р” і трьох цифрових розрядів номера об’єкта вимірювань, при цьому
молодший розряд буде мигати. При необхідності можна скоригувати номер
об’єкта за допомогою кнопок ПОРІГ і ТОЧНО. Короткочасне натискання кнопки ПОРІГ змінює на одиницю мигаючий розряд номера об’єкта. Короткочасне натискання кнопки ТОЧНО призводить до мигання наступного розряду, що
дозволяє його корекцію.
Для запису в пам’ять результату вимірювання та номера об’єкта, якому
відповідає цей результат, необхідно короткочасно натиснути кнопку
ПАМ’ЯТЬ. Про те, що запис відбувся, свідчитиме характерне одноразове мигання аналогового індикатора у правому верхньому полі.
Примітка. Запис в енергонезалежну пам’ять результату вимірювання та номера
об’єкта обстеження при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок бетавипромінення буде можливим тільки після попереднього вимірювання та
запам’ятовування значення гамма-фону об’єкта (наявність мигаючого символу “” на
цифровому індикаторі) відповідно до 10.6.6 ТО.
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10.11 Індикація історії вимірювань за допомогою власного цифрового
індикатора
В дозиметрі передбачена можливість пошуку та виводу на власний цифровий індикатор занесених в пам’ять результатів вимірювань та ознак (порядкових номерів) об’єктів, до яких ці вимірювання відносяться.
Виведення занесених в пам’ять результатів вимірювань та порядкових номерів об’єктів здійснюється в пошуковому режимі вимірювань.
10.11.1 Для входу в режим перегляду історії вимірювань необхідно короткочасно натиснути кнопку ПАМ’ЯТЬ. При цьому на цифровому індикаторі
висвітиться останній за порядком записаний результат вимірювання, а аналоговий 20-сегментний індикатор у верхньому правому полі висвітить у проміжку між фіксованими першим зліва та останнім справа сегментами ще один сегмент, який займатиме на індикаторі передостаннє справа положення. Цей сегмент умовно свідчить про те, що ми проглядаємо останній з
кінця записаний результат вимірювань.
Короткочасно натискаючи кнопку ПАМ’ЯТЬ, спостерігаємо переміщення
справа-наліво сегменту умовного вказівника порядковості записів результатів
(від останнього результату до попереднього) і зміни значень на цифровому індикаторі.
10.11.2 Для визначення номера об’єкта, до якого відноситься результат
вимірювання, що висвічується на цифровому індикаторі, необхідно
короткочасно натиснути кнопку ТОЧНО, внаслідок чого на індикаторі
з’явиться символ “Р” та трирозрядне десяткове число, яке є номером об’єкта.
Після повторного короткочасного натискання кнопки ТОЧНО на цифровому
індикаторі знову висвітиться результат вимірювання, який відноситься до щойно визначеного номера об’єкта.
10.11.3 При потребі пошуку результатів вимірювань за конкретними порядковими номерами об’єктів необхідно згідно з 10.11.2 увімкнути режим індикації ознаки об’єкта (наявність символу “Р” та трьох десяткових розрядів) і
короткочасними натисканнями кнопки ПАМ’ЯТЬ відшукати потрібний записаний порядковий номер. Знайшовши потрібний порядковий номер, короткочасно натиснути кнопку ТОЧНО для виведення результату вимірювання на цьому
об’єкті.
10.11.4 Для виходу з режиму індикації історії вимірювань необхідно натиснути кнопку ПАМ’ЯТЬ та утримувати її в натиснутому стані не
менше 2 с.
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10.12 Зчитування історії вимірювань в базу даних за допомогою інфрачервоного порту обміну інформації (IRDA)
Зчитування історії вимірювань в базу даних за допомогою інфрачервоного порту обміну інформації можливе тільки у пошуковому режимі роботи дозиметра за наявності встановленого на персональному комп’ютері спеціального програмного забезпечення.
Перед зчитуванням інформації з пульта дозиметра потрібно виконати
необхідні дії відповідно до настанови щодо експлуатування спеціального програмного забезпечення для запуску програми на комп’ютері і приведенні її у
стан готовності для зчитування інформації через інфрачервоний порт.
Для виконання процедури зчитування необхідно увімкнутий пульт
дозиметра розташувати навпроти адаптера інфрачервоного порту таким чином,
щоб віконечко інфрачервоного порту пульта знаходилось паралельно до віконечка адаптера на відстані не більше 30 см. Зчитування інформації та запис в базу
даних на персональному комп’ютері відбудеться автоматично протягом часу
від 1 до 30 с (залежно від об’єму накопиченої інформації). Про коректність
зчитування свідчитимуть звуковий сигнал та відповідна інформація на моніторі комп’ютера.
Примітка. Після здійснення процедури зчитування інформації в базу даних енергонезалежна пам’ять пульта дозиметра повністю очищується.
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11 МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ
11.1 Можливi неполадки та методи їх усунення наведені в таблиці 11.1
Таблиця 11.1 - Можливi неполадки та методи їх усунення
Тип неполадки,
Імовiрна
зовнiшнiй прояв i
Метод усунення
причина
додатковi ознаки
1 При увiмкненнi дози- 1 Розрядилась
1 Пiдзарядити
метра немає показiв на
батарея акуму- батарею акумулядисплеї
ляторiв
торiв
2 Вiдсутнiй ко- 2 Вийняти
нтакт мiж елеелементи батареї
ментами батареї та зачистити (при
необхідностi
замiнити)
2 В режимi вимiрювання
поверхневої густини
потоку частинок бетавипромінення не спостерігається зміни
результату на
цифровому індикаторі

Обрив
Вiдшукати та
провiдника в
лiквiдувати обрив
кабелi виносного
блока бетадетектування

3 В режимі вимірювання
ПЕД фотонного іонізуючого випромінення не
спостерігається зміни
результату на
цифровому індикаторі

Обрив
Вiдшукати та
провiдника в
лiквiдувати обрив
кабелi виносного
блока детектування гаммавипромінення

Примітка

11.2 Ремонт дозиметра здiйснює пiдприємство-виробник за адресою:
Приватне підприємство
“НВПП “Спаринг-Вiст Центр”
79026, Україна, м.Львiв, вул.Володимира Великого, 33
Тел.: (032) 242-15-15, факс: (032) 242-20-15.
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12 ПОВIРКА
Повiрцi пiдлягають дозиметри згідно з вимогами ДСТУ 2708:2006 при випуску з виробництва, пiсля ремонту та дозиметри, що знаходяться в
експлуатуванні (перiодична повiрка не рiдше разу на рiк).
12.1 Операцiї повiрки
При проведенні повірки повинні бути виконані операції, що наведені в
таблиці 12.1.
Таблиця 12.1 – Операції повірки
Обов’язковість проведення операції
№ пункту
при:
Найменування операції
методики
перперіодичповірки
винній
ній
повірці
повірці
1 Зовнішній огляд
12.4.1
Так
Так
2 Опробування
12.4.2
Так
Так
3 Визначення відносної основної
похибки при вимірюванні ПЕД
12.4.3
Так
Так
фотонного іонізуючого випромінення
4 Визначення відносної основної
похибки при вимірюванні ЕД
12.4.4
Так
Так
фотонного іонізуючого випромінення
5 Визначення відносної основної
похибки при вимірюванні
12.4.5
Так
Так
поверхневої густини потоку частинок
бета-випромінення
6 Визначення енергетичної залежності
по фотонному іонізуючому
12.4.6
Так
Ні
випроміненню
12.2 Засоби повiрки
12.2.1 При проведенні повірки повинні застосовуватись такі робочі еталони:
- устаткування повірочне гамма-дозиметричне УПГД-3В;
- робочі еталонні джерела з радіонуклідами 90Sr + 90Y типу 6СО;
- робоче еталонне джерело з радіонуклідом 137Cs типу ОСГИ.
12.2.2 Секундомір електронний.
12.2.3 Пристрій для повірки дозиметра повинен забезпечувати однозначне
закріплення джерел типу 6CO та однозначну фіксацію на пристрої блока детектування бета-частинок.
Примітка. Допускається застосовувати інші гамма-дозиметричні устаткування з технічними характеристиками не гіршими, ніж в УПГД-3В.
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12.3 Умови повiрки
12.3.1 При проведенні повірки повинні дотримуватись такі умови:
- температура оточуючого повітря повинна бути в межах (20±5) ОС;
- відносна вологість повітря повинна бути в межах (65±15) %;
- атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа;
- природний рівень фону гамма-випромінення не більше 0,25 мкЗв/год;
- напруга джерела живлення повинна бути в межах (4,8±0,2) В.
12.4 Проведення повiрки
12.4.1 Зовнішній огляд
При зовнішньому огляді повинна бути виявлена відповідність дозиметра
таким вимогам:
- комплектність повинна відповідати розділу 3 формуляра ВІСТ.412129.003 ФО;
- марковання повинне бути чітким;
- пломби ВТК не повинні бути порушені;
- дозиметр не повинен мати механічних пошкоджень, які впливають на його працездатність.
Примітка. Комплектність дозиметра перевіряється тільки при виході з виробництва.

12.4.2 Опробування
12.4.2.1 До пульта дозиметра під’єднують виносний блок детектування гамма-випромінення і вмикають пульт. Розташовують поруч з блоком
джерело гамма-випромінення 137Cs типу ОСГИ і спостерігають на цифровому
індикаторі пульта зростання над рівнем фону відліків ПЕД та звукову сигналізацію при реєстрації гамма-квантів блоком детектування, а також сигналізацію
при перевищенні порогового рівня ПЕД.
12.4.2.2 До пульта дозиметра під’єднують виносний блок детектування бета-частинок і вмикають пульт. Розташовують блок над поверхнею джерела
типу 6CO і спостерігають на цифровому індикаторі пульта зростання над рівнем фону відліків поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення та
звукову сигналізацію при реєстрації бета-частинок блоком детектування, а також
сигналізацію
при
перевищенні
порогового
рівня
поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення.
Примітка. Для вимкнення звукової сигналізації перевищення порогових рівнів
ПЕД і поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення необхідно установити
максимальний пороговий рівень згідно з 10.7 ТО.

27

12.4.3 Визначення відносної основної похибки при вимірюванні ПЕД
фотонного іонізуючого випромінення
12.4.3.1 Підготуйте до роботи устаткування повірочне УПГД-3В згідно з
інструкцією щодо експлуатування на нього.
Підготуйте дозиметр до вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого
випромінення в пошуковому режимі.
Розташуйте
виносний
блок
детектування
гамма-випромінення
(далі – блок) в тримачі каретки УПГД-3В таким чином, щоб геометричний
центр пучка гамма-квантів збігся з центром блока.
Установіть каретку УПГД-3В з блоком у положення, де потужність амбієнтного еквівалента дози від джерела 137Cs дорівнює 0,8 мкЗв/год.
Виконайте п’ять вимірень потужності амбієнтного еквівалента дози.
Отримані результати занесіть в протокол, обчисліть середнє значення
ПЕД та відносну основну похибку при вимірюванні.
12.4.3.2 Установіть каретку УПГД-3В з блоком у положення, де
потужність
амбієнтного еквівалента дози від джерела 137Cs дорівнює
8,0 мкЗв/год.
Виконайте п’ять вимірень потужності амбієнтного еквівалента дози.
Отримані результати занесіть в протокол, обчисліть середнє значення
ПЕД та відносну основну похибку при вимірюванні.
12.4.3.3 Установіть каретку УПГД-3В з блоком у положення, де
потужність амбієнтного еквівалента дози від джерела 137Cs дорівнює
80,0 мкЗв/год.
Виконайте п’ять вимірень потужності амбієнтного еквівалента дози.
Отримані результати занесіть в протокол, обчисліть середнє значення ПЕД
та відносну основну похибку при вимірюванні.
12.4.3.4 Установіть каретку УПГД-3В з блоком у положення, де
потужність амбієнтного еквівалента дози
від джерела 137Cs дорівнює
2
810 мкЗв/год.
Виконайте п’ять вимірень потужності амбієнтного еквівалента дози.
Отримані результати занесіть в протокол, обчисліть середнє значення
ПЕД та відносну основну похибку при вимірюванні.
12.4.3.5 Установіть каретку УПГД-3В з блоком у положення, де
потужність амбієнтного еквівалента дози від джерела 137Cs дорівнює
8103 мкЗв/год.
Виконайте п’ять вимірень потужності амбієнтного еквівалента дози.
Отримані результати занесіть в протокол, обчисліть середнє значення ПЕД
та відносну основну похибку при вимірюванні.
12.4.3.6 Установіть каретку УПГД-3В з блоком у положення, де
потужність амбієнтного еквівалента дози від джерела 137Cs дорівнює
8104 мкЗв/год.
Виконайте п’ять вимірень потужності амбієнтного еквівалента дози.
Отримані результати занесіть в протокол, обчисліть середнє значення ПЕД
та відносну основну похибку при вимірюванні.
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12.4.3.7 Установіть каретку УПГД-3В з блоком у положення, де
потужність амбієнтного еквівалента дози від джерела 137Cs дорівнює
1106 мкЗв/год.
Виконайте п’ять вимірень потужності амбієнтного еквівалента дози.
Отримані результати занесіть в протокол, обчисліть середнє значення ПЕД
та відносну основну похибку при вимірюванні.
12.4.3.8 Підготуйте дозиметр до вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого
випромінення в точному режимі.
Для визначення вiдносної основної похибки дозиметра в режимi точного
вимiрювання необхiдно для кожного значення ПЕД, зазначеного в 12.4.3.1 –
12.4.3.7, зняти результати вимiрювання ПЕД в устаткуванні УПГД-3В.
Отриманий результат точного вимірювання занесіть в протокол,
обчисліть відносну основну похибку при вимірюванні.
12.4.3.9 Дозиметр визнається таким, що пройшов повірку, якщо
відносна основна похибка при вимірюванні, виражена у відсотках, для
кожного рівня ПЕД не перевищує значення, що обчислюється за формулою
2
2


H (10)  25  
в пошуковому режимі та H (10)  15  
в точH (10)
H (10)

ному режимі вимірювань, де H (10) - числове значення виміряної ПЕД, еквівалентне мкЗв/год.
12.4.4 Визначення відносної основної похибки при вимірюванні ЕД
фотонного іонізуючого випромінення
12.4.4.1 Підготуйте дозиметр до вимірювання ЕД фотонного іонізуючого
випромінення згідно з розділом 10 ТО.
Для фіксації режиму індикації вимірюваних значень ЕД фотонного
іонізуючого випромінення на цифровому індикаторі необхідно на пульті дозиметра натиснути на 5 с та відпустити кнопку ДОЗА.
Устаткування повірочне УПГД-3В підготуйте до роботи згідно з
інструкцією щодо експлуатування на нього.
Закріпіть пульт дозиметра в тримачі каретки УПГД-3В таким чином, щоб
геометричний центр пучка гамма-квантів збігся з центром гамма-детектора.
Установіть каретку УПГД-3В з пультом в положення, де потужність амбієнтного еквівалента дози від джерела 137Cs дорівнює 60,0 мкЗв/год.
Зафіксуйте попереднє значення ЕД, що вже накопичено на цифровому індикаторі (для подальшого його врахування), і одночасно увімкніть секундомір.
Зчитайте результат вимірювання ЕД через 60 хв опромінення (по
секундоміру), обчисліть відносну основну похибку при вимірюванні.
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12.4.4.2 Установіть каретку УПГД-3В з дозиметром в положення, де потужність амбієнтного еквівалента дози
від джерела 137Cs дорівнює
600,0 мкЗв/год.
Зафіксуйте попереднє значення ЕД, що вже накопичено на цифровому індикаторі (для подальшого його врахування), і одночасно увімкніть
секундомір.
Зчитайте результат вимірювання ЕД через 30 хв опромінення (по секундоміру), обчисліть відносну основну похибку при вимірюванні.
12.4.4.3 Установіть каретку УПГД-3В з дозиметром в положення, де потужність амбієнтного еквівалента дози від джерела 137Cs дорівнює 6000 мкЗв/год.
Зафіксуйте попереднє значення ЕД, що вже накопичено на цифровому індикаторі (для подальшого його врахування), і одночасно увімкніть секундомір.
Зчитайте результат вимірювання ЕД через 10 хв опромінення (по секундоміру), обчисліть відносну основну похибку при вимірюванні.
12.4.4.4 Дозиметр визнається таким, що пройшов повірку, якщо відносна
основна похибка при вимірюванні ЕД не перевищує ±15 %.
Примітка. Для виходу з режиму фіксованої індикації вимірюваної ЕД
необхідно на пульті дозиметра повторно натиснути на 5 с та відпустити кнопку ДОЗА.

12.4.5 Визначення відносної основної похибки при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення
12.4.5.1 Підготуйте дозиметр до вимірювання поверхневої густини потоку
частинок бета-випромінення в пошуковому режимі згідно з розділом 10 ТО.
Розташуйте блок детектування бета-частинок над поверхнею джерела
6СО, яке забезпечує поверхневу густину потоку від 50 до 100 част./(см2хв) таким чином, щоб робоча поверхня детектора повністю знаходилась над активною поверхнею джерела.
Виконайте вимірювання поверхневої густини потоку частинок бетавипромінення відповідно до 10.6.3 ТО.
Отримані результати занесіть в протокол, обчисліть середнє значення поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення та відносну
основну похибку при вимірюванні.
12.4.5.2 Розташуйте блок детектування бета-частинок над поверхнею джерела 6СО, яке забезпечує поверхневу густину потоку від 1000 до
10000 част./(см2 хв).
Виконайте п’ять вимірень поверхневої густини потоку частинок бетавипромінення від джерела.
Отримані результати занесіть в протокол, обчисліть середнє значення поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення та відносну
основну похибку при вимірюванні.
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12.4.5.3 Розташуйте блок детектування бета-частинок над поверхнею джерела 6СО, яке забезпечує поверхневу густину потоку від 50000 до
100000 част./(см2хв).
Виконайте п’ять вимірень поверхневої густини потоку частинок бетавипромінення від джерела.
Отримані результати занесіть в протокол, обчисліть середнє значення поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення та відносну
основну похибку при вимірюванні.
12.4.5.4 Для визначення відносної основної похибки дозиметра в
режимі точного вимірювання необхідно зняти результати вимірювання
поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення для кожного типу
еталонного бета-джерела, що зазначені в 12.4.5.1 – 12.4.5.3.
Отриманий результат точного вимірювання занесіть в протокол,
обчисліть відносну основну похибку при вимірюванні.
12.4.5.5 Дозиметр визнається таким, що пройшов повірку, якщо
відносна основна похибка при вимірюванні, виражена у відсотках, для
кожного рівня поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення не
перевищує значення, що обчислюється за формулою 

пошуковому режимі та

   15 

200





 25 

200



в

в точному режимі вимірювань,

де   - числове значення виміряної поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення, еквівалентне част./(см2 хв).
12.4.6 Визначення енергетичної залежності по фотонному іонізуючому
випроміненню
12.4.6.1 Підготуйте дозиметр до вимірювання ПЕД гамма-випромінення в
пошуковому режимі згідно з розділом 10 ТО.
Підготуйте до роботи устаткування повірочне УПГД-3В згідно з
інструкцією щодо експлуатування на нього. Закріпіть дозиметр в тримачі каретки УПГД-3В таким чином, щоб геометричний центр пучка гамма-квантів збігся з центром гамма-детектора.
Установіть каретку УПГД-3В з блоком детектування гамма-випромінення
(далі – блок) в положення, де потужність амбієнтного еквівалента дози від
джерела 241Am дорівнює 10,0 мкЗв/год.
Виконайте п’ять вимірень потужності амбієнтного еквівалента дози.
Отримані результати занесіть в протокол, обчисліть середнє значення ПЕД
та відносну основну похибку при вимірюванні.
12.4.6.2 Установіть каретку УПГД-3В з блоком в положення, де
потужність амбієнтного еквівалента дози
від джерела 137Cs дорівнює
10,0 мкЗв/год.
31

Виконайте п`ять вимірювань потужності амбієнтного еквівалента дози.
Отримані результати занесіть в протокол, обчисліть середнє значення ПЕД
та відносну основну похибку при вимірюванні.
12.4.6.3 Установіть каретку УПГД-3В з блоком в положення, де потужність амбієнтного еквівалента дози від джерела 60Cо дорівнює 10,0 мкЗв/год.
Виконайте п`ять вимірювань потужності амбієнтного еквівалента дози.
Отримані результати занесіть в протокол, обчисліть середнє значення ПЕД
та відносну основну похибку при вимірюванні.
Обчисліть енергетичну залежність показів дозиметра для енергій 59 кеВ
(241Ам), 1,3 МеВ (60Со) відносно 0,66 МеВ (137Cs) у відсотках.
12.4.6.4 Дозиметр визнається таким, що пройшов повірку, якщо енергетична залежність дозиметра по фотонному іонізуючому випроміненню не перевищує ±25 %.
12.5 Оформлення результатів повiрки
12.5.1 Позитивні результати первинної або періодичної повірки засвідчуються:
1) первинної - в розділі "Свідоцтво про приймання" в формулярі на дозиметр;
2) періодичної - видаванням свідоцтва встановленої в ДСТУ 2708:2006
форми або відміткою в розділі “Періодична повірка основних технічних характеристик” в формулярі на дозиметр.
12.5.2 Дозиметри, які не задовільняють вимогам даної методики, до випуску з виробництва та до застосування не допускаються і на них видають довідку про непридатність згідно з ДСТУ 2708:2006.
13 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ
13.1 Транспортування
13.1.1 Умови транспортування дозиметрів відповідають ГОСТ 15150-69.
13.1.1.1 Умови транспортування дозиметрів у частині впливу кліматичних
факторів відповідають групі 4 (Ж2) за ГОСТ 15150-69. Дозиметри витримують
транспортування залізничним, авіа, водним або автомобільним транспортом на
будь-які відстані в тарі підприємства-виробника при дотриманні таких правил:
- залізничним транспортом - у закритих чистих вагонах;
- авіаційним транспортом -у герметизованих відсіках;
- водним транспортом - у сухому трюмі;
- автомобільним транспортом - в закритих машинах.
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13.1.2 Розташування та закрiплення в транспортнiй тарi дозиметрiв повиннi забезпечувати їх стiйке положення, яке виключає можливiсть змiщення i
удари один до одного, а також до стiнки транспортних засобiв.
13.1.3 У транспортній тарі підприємства-виробника дозволяється перевозити не більше п’яти дозиметрів. Штабелювання дозиметрів – вертикальне.
13.2 Зберiгання
13.2.1 Дозиметри в пакуванні виробника повиннi зберiгатись в
примiщеннi при температурi оточуючого повiтря вiд 5 до 40 0С i вiдноснiй вологостi до 80 % за температури 25 0С.
13.2.2 Зберiгання дозиметрiв без пакування пiдприємства-виробника слiд
проводити в примiщеннi при температурi оточуючого повiтря вiд 10 до 35 0С i
вiдноснiй вологостi до 80 % за температури 25 0С.
13.2.3 Вмiст пилу, парiв кислот i лугiв, агресивних газiв та iнших
шкiдливих домiшок, якi викликають корозiю в примiщеннях, де зберiгаються
дозиметри, не повинен перевищувати вмiст корозiйноактивних елементiв для
атмосфери типу 1 згiдно з ГОСТ 15150-69.
13.2.4 Розташування дозиметрiв на складах i сховищах повинно забезпечувати їх вiльне перемiщення та доступ до них.
13.2.5 Вiдстань мiж стiнками, пiдлогою складiв, сховищ i дозиметрами
повинна бути не менше 1 м. Вiдстань мiж опалювальними пристроями складiв,
сховищ i дозиметрами повинна бути не менше 0,5 м.
14 УТИЛІЗУВАННЯ
Утилізування дозиметра повинно проводитися згідно з групою 4
ДСанПіН 2.2.7.029-99: метали - на переробку (переплавку), пластмасові деталі -

на звалище (сміттєзвалище).
Утилізування дозиметра небезпеки для обслуговуючого персоналу та навколишнього середовища не несе.
Примітка. У випадку забруднення дозиметра рідкими чи сипучими речовинами,
що містять радіонукліди, і неможливістю його повної дезактивації дозиметр підлягає
захороненню як тверді радіоактивні відходи на підприємствах УкрДО
“Радон” згідно з НРБУ-97.
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ДОДАТОК А
Дозиметр-радіометр гамма-бета-випромінень пошуковий
МКС-07 “ПОШУК”

Рисунок А.1 – Структурна схема дозиметра
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ДОДАТОК А

Рисунок А.2 – Пульт

Рисунок А.3 - Пульт зі знятою накривкою
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ДОДАТОК Б
Блок детектування гамма-випромiнення БДБГ-07

ФАН1

ДВК

НПВ
СКХ

ФАН2

ДНК

НПН

Рисунок Б. 1 – Структурна схема
блока детектування гамма-випромiнення БДБГ-07

Рисунок Б.2 – Блок БДБГ-07
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ДОДАТОК Б

Рисунок Б.3 - Блок БДБГ-07 зі знятою накривкою
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ДОДАТОК В
Блок детектування бета-частинок БДИБ-07

ФАН

БД

НП

СКХ

Рисунок В.1 – Структурна схема
блока детектування бета-частинок БДИБ-07

Рисунок В.2 – Блок БДИБ-07
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ДОДАТОК В

Рисунок В.3 – Блок БДИБ-07 зі знятою накривкою
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ДОДАТОК Г

Рисунок Г.1 – Штанга телескопічна
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ДОДАТОК Д
Анізотропія
блока детектування БДБГ-07
дозиметра - радіометра
МКС - 07
(горизонтальна площина)
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Рисунок Д.1
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