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Ця настанова щодо експлуатування (НЕ) призначена для 
ознайомлення з принципом роботи дозиметра-сигналізатора пошукового
ДКС-02ПН „КАДМІЙ”, порядком роботи з ним i мiстить всi вiдомостi, 
необхiднi для повного використання його технiчних можливостей та 
правильного його експлуатування.

В НЕ прийнято такi скорочення та позначення:
ПАЕД - потужнiсть амбієнтного еквiвалента дози гамма-

випромінення;
ПК - персональний комп’ютер.
   

1 ОПИС І РОБОТА
1.1 Призначення дозиметра
Дозиметр-сигналізатор пошуковий ДКС-02ПН „КАДМІЙ” (далі за 

текстом - дозиметр) призначений для пошуку (виявлення та локалізації) 
радіоактивних та ядерних матеріалів за їх зовнішніми гамма- та нейтронним 
випроміненнями, а також для вимірювання потужності амбієнтного 
еквівалента дози гамма-випромінення (далі за текстом - ПАЕД гамма-
випромінення).

Дозиметр використовується для контролю за несанкціонованими
переміщеннями радіоактивних матеріалів і пошуку джерел радіоактивного 
випромінення.

1.2 Технічні характеристики
1.2.1 Основні технічні дані та характеристики наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1- Основні технічні  дані та характеристики дозиметра

Назва Одиниця 
виміру

Нормовані 
значення 

1 Діапазон вимірів ПАЕД гамма-
випромінення мкЗв/год 0,1 – 100,00

2 Діапазон індикації ПАЕД гамма-
випромінення мкЗв/год 0,01 – 0,1

3 Границя допустимої відносної основної 
похибки при вимірюванні ПАЕД гамма-
випромінення в діапазоні від 0,1 до 
100,0 мкЗв/год з енергією 0,662 МеВ за 
довірчою імовірністю 0,95

%

(15+2/ )10(H ), 
де )10(H -
виміряне 
значення 
ПАЕД, 

виражене в 
мкЗв/год



4

Продовження таблиці 1.1

Назва Одиниця 
виміру

Нормовані 
значення 

4 Діапазон індикації швидкості лічби від
детектора гамма-випромінення с-1 1 - 9999

5 Енергетична залежність показів 
дозиметра при вимірюванні ПАЕД гамма-
випромінення в енергетичному діапазоні 
від 0,05 до 1,25 МеВ 

% ±30

6 Діапазон індикації швидкості лічби від 
детектора нейтронного випромінення с-1 0,001 - 9999

7 Діапазон енергій нейтронного 
випромінення, що реєструється еВ 0,025 – 14·106

8 Анізотропія дозиметра при реєстрації 
гамма-випромінення при падінні гамма-
квантів у напрямках під кутами від 60о до 
мінус 60о у горизонтальній та вертикальній 
площинах відносно основного напрямку 
вимірювання, що позначений символом 
„+”:
- для ізотопів 137Cs і 60Co
- для ізотопів 241Am

%

30
75

9 Границя допустимої  додаткової  похибки 
при вимірюванні ПАЕД гамма-
випромінення,  що  викликана  зміною 
температури навколишнього середовища 
від мінус 20 до 50 оС, не більше

% на кожні 
10 оС 

відхилу від 
20 оС

10

10 Напруга живлення пульта дозиметра від 
одного нікель-металгідридного 
акумулятора типорозміру АА

В 1,1 – 1,4

11 Номінальна напруга живлення пульта 
дозиметра В 1,2

12 Напруга живлення наручного 
сигналізатора від батареї з двох нікель-
металгідридних акумуляторів типорозміру 
ААА

В 2,3 – 2,8

13 Номінальна напруга живлення 
наручного сигналізатора В 2,4
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Продовження таблиці 1.1

Назва Одиниця 
виміру

Нормовані 
значення 

14 Границя допустимої додаткової похибки 
при вимірюванні ПАЕД гамма-випромінення, 
що викликана відхилом напруги живлення 
пульта дозиметра від номінального значення в 
межах від 1,4 до 1,1 В, не більше  

% 5

15 Час безперервної роботи пульта дозиметра 
при живленні від свіжозарядженого 
акумулятора ємністю 2700 мА·год та при 
температурі навколишнього середовища 
(20  5) оС:
- з під’єднаним роз’ємним сигналізатором та за 
умов нормального фонового випромінення та 
вимкненого підсвічування шкали, не менше
- з під’єднаним наручним сигналізатором та за 
умов нормального фонового випромінення, 
вимкненого підсвічування шкали, не менше
- з під’єднаним наручним сигналізатором та за 
умов постійної роботи звукової та вібраційної 
сигналізації, не менше
- з під’єднаним роз’ємним сигналізатором та за 
умов постійної роботи звукової та вібраційної 
сигналізації

год

400

110

50

20

16 Час безперервної роботи наручного 
сигналізатора при живленні від 
свіжозаряджених акумуляторів ємністю 
800 мА·год, та при температурі навколишнього 
середовища (20  5) оС:
- за умов відсутності спрацьовування звукової 
та вібраційної сигналізації, не менше
- за умов постійного спрацьовування звукової 
та вібраційної сигналізації, не менше

год
180

15
17 Нестабільність показів дозиметра при 
вимірюванні ПАЕД гамма-випромінення за час 
безперервної роботи 8 год, не більше

% 5
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Кінець таблиці 1.1

Назва Одиниця 
виміру

Нормовані 
значення 

18 Час установлення робочого режиму 
дозиметра, не більше хв 1

19 Габаритні розміри пульта дозиметра, не 
більше мм 110×36×83

20 Габаритні розміри наручного сигналізатора 
(без ременя), не більше мм 54×23×65

21 Габаритні розміри роз’ємного сигналізатора 
(без з’єднувального кабелю та роз’єму), не 
більше

мм 30×68×19

22 Маса пульта дозиметра (без чохла), не більше кг 0,4
23 Маса наручного сигналізатора, не більше кг 0,1
24 Маса роз’ємного сигналізатора, не більше кг 0,06
25 Маса комплекту дозиметра в пакованні, не 
більше кг 1,5

1.2.2 У дозиметрі реалізована система порогової сигналізації з трьома 
незалежними пороговими рівнями:

- пошуковий пороговий рівень або сігма-поріг (пороговий рівень 
швидкості лічби імпульсів від детектора гамма-випромінення);

- пороговий рівень безпеки (пороговий рівень ПАЕД гамма-
випромінення);

- пороговий рівень нейтронів (пороговий рівень швидкості лічби від 
детектора нейтронного випромінення).

1.2.3 Пошуковий пороговий рівень розраховується дозиметром 
автоматично в режимі калібрування за рівнем ПАЕД гамма-фону і 
складається з фонової швидкості лічби та запрограмованої кількості 
середньоквадратичних відхилів фонової швидкості лічби. Час калібрування 
за рівнем ПАЕД гамма-фону становить від 2 до 60 с.

Діапазон програмування кількості середньоквадратичних відхилів –
від 1 до 9,9. Дискретність програмування – 0,1. Про перевищення 
пошукового порогового рівня дозиметр сигналізує світловим і вібраційними
або звуковими сигналами „Перевищення пошукового порогового рівня” 
та „Квант”. Можлива одночасно вібраційно-звукова сигналізація. 
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1.2.4 Пороговий рівень безпеки програмується в мкЗв/год в діапазоні 
від 0,00  до 99,99 мкЗв/год. Дискретність програмування – 0,01 мкЗв/год.
Про перевищення цього порогового рівня дозиметр сигналізує світловим і
вібраційним або звуковим сигналом „Перевищення порогового рівня 
безпеки”. Можлива одночасно вібраційно-звукова сигналізація.

1.2.5 Пороговий рівень нейтронів (пороговий рівень швидкості лічби 
від детектора нейтронного випромінення) програмується в с-1 в діапазоні від 
0,00 до 99,99 с-1. Дискретність програмування – 0,01 с-1. Про перевищення 
цього порогового рівня дозиметр сигналізує світловим і вібраційним або 
звуковим сигналом „Перевищення порогового рівня нейтронів”.
Можлива одночасно вібраційно-звукова сигналізація.

1.2.6 У дозиметрі реалізована функція автокалібрування, яка 
забезпечує високу чутливість дозиметра при повільному зменшенні гамма-
фону, та запобігає виникненню хибних спрацьовувань при повільному 
зростанні гамма-фону.

1.2.7 Порогова сигналізація дозиметра спрацьовує не пізніше ніж через 
2 с після збільшення рівня гамма-випромінення від фонового значення (з рівнем 
ПАЕД гамма-випромінення 0,1 мкЗв/год) до рівня ПАЕД 0,5 мкЗв/год за час не 
більше 0,5 с.

1.2.8 Частота хибних сигналізувань для гамма- та нейтронного 
випромінень - не більше 1 за 10 годин при роботі у стабільному фоновому 
середовищі й таких значеннях порогових рівнів:

- пошукового – 4;
- безпеки – 1 мкЗв/год;
- нейтронів – 1,5 с-1.
1.2.9 Дозиметр не сигналізує хибно про наявність нейтронного 

випромінення при впливі на нього гамма-випромінення від джерела гамма-
випромінення з 60Со або 137Cs потужністю до 100 мкЗв/год.

1.2.10 Дозиметр може працювати з роз’ємним вібраційно-звуковим
сигналізатором та додатковим наручним вібраційно-звуковим сигналізатором 
(наручним сигналізатором), який з’єднується з пультом дозиметра
радіоканалом Bluetooth і не вимагає провідного з`єднання між ними.

1.2.11 У дозиметрі реалізована можливість автоматичного зберігання 
в енергонезалежній пам’яті значень виміряної швидкості лічби імпульсів від 
детектора гамма-випромінення, ПАЕД гамма-випромінення та швидкості 
лічби імпульсів від детектора нейтронного випромінення. Інтервал 
зберігання програмується в діапазоні від 1 до 255 хв з дискретністю 1 хв.

1.2.12 У дозиметрі реалізована можливість автоматичного ведення в 
енергонезалежній пам’яті журналу подій, а саме:

- увімкнення дозиметра;
- вимкнення дозиметра;
- перекалібрування дозиметра;
- початок перевищення пошукового порогового рівня;
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- кінець перевищення пошукового порогового рівня та максимальне 
значення швидкості лічби імпульсів за цей період;

- початок перевищення порогового рівня безпеки;
- кінець перевищення порогового рівня безпеки та максимальне 

значення ПАЕД гамма-випромінення за цей період;
- початок перевищення порогового рівня швидкості лічби імпульсів 

від детектора нейтронного випромінення;
- кінець перевищення порогового рівня швидкості лічби імпульсів від 

детектора нейтронного випромінення та максимальне значення швидкості 
лічби імпульсів за цей період;

- розрив зв’язку з наручним сигналізатором;
- відновлення зв’язку з наручним сигналізатором;
- спроба відновити зв’язок з наручним сигналізатором;
- відмова від роботи з наручним сигналізатором.
Реєстрацію кожної з подій, крім увімкнення дозиметра, можна 

дозволити або заборонити. Реєстрація увімкнення дозиметра відбувається 
обов’язково.

1.2.13 Об’єм енергонезалежної пам’яті – 32 Кб, що дозволяє зберігати 
до 4000 значень виміряної ПАЕД гамма-випромінення та записів про 
зареєстровану подію.

1.2.14 У дозиметрі реалізована можливість заборони або дозволу 
таких режимів його роботи:

- вимкнення дозиметра;
- перегляду порогових рівнів сигналізації;
- програмування порогових рівнів сигналізації;
- калібрування за рівнем гамма-фону;
- індикації реального часу;
- корекції показів реального часу.
1.2.15 Зчитування інформації з енергонезалежної пам’яті дозиметра в 

ПК, вибір подій, які треба реєструвати та дозвіл-заборона режимів роботи 
дозиметра виконується за допомогою спеціалізованого програмного 
забезпечення „Автоматизоване програмування і протоколювання роботи 
дозиметра” („Кадмій-ЕКОМОНІТОР”). Під час інформаційного обміну з ПК 
відбувається також синхронізація годинників ПК та дозиметра.

1.2.16 Інформаційний обмін між дозиметром та ПК відбувається по 
радіоканалу Bluetooth.

1.2.17 Дозиметр відображає ознаки розрядження акумуляторів пульта 
та сигналізатора.

1.2.18 Дозиметр забезпечує працездатність за умови:
- температури навколишнього середовища від мінус 20 до 50 оС;
- відносної вологості до 95 % за температури 35 оС без конденсування 

вологи;
- атмосферного тиску від 84 до 106,7 кПа.
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1.2.19 Дозиметр стійкий до впливу синусоїдальних вібрацій за групою 
виконання N1 згідно з ГОСТ 12997-84.

1.2.20 Дозиметр стійкий до впливу одиночних ударів з такими 
параметрами: 

- тривалість ударного імпульсу – 6 мс;
- максимальне прискорення удару – 50 м/с2.
1.2.21 Дозиметр стійкий до падінь на кожну з шести граней з висоти 

0,75 м на бетонну підлогу. Допускається короткочасне сигналізування в 
момент удару.

1.2.22 Дозиметр стійкий до впливу постійного чи змінного з частотою 
(50  1) Гц магнітного поля напруженістю 400 А/м.

1.2.23 Дозиметр стійкий до впливу гамма-випромінення, що 
відповідає ПАЕД до 10 мЗв/год протягом 5 хв.

1.2.24 Ступінь захисту оболонок пульта дозиметра згідно з 
ГОСТ 14254-96 - ІР54.

1.2.25 Дозиметр стійкий до впливу електромагнітних полів 
радіочастотного діапазону згідно з ДСТУ IEC 61000-4-3:2007 в діапазоні 
частот від 80 до 1000 МГц при напруженості 3 В/м (випробувальний 
рівень 2).

1.2.26 Квазіпікове значення напруженості поля радіозавад на відстані 
3 м від дозиметра не перевищує значень для устаткування класу В згідно з 
ГОСТ 29216-91.
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1.3 Склад дозиметра
1.3.1 У комплект постачання дозиметра входять вироби i 

експлуатацiйна документацiя, що наведені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2- Комплект постачання
Позначення Найменування К-сть Примiтка

ВIСТ.468166.004 Пульт 1 З  чохлом

ВIСТ.468239.005
Сигналізатор 

вібраційно-звуковий
роз’ємний

1

ВIСТ.468239.006
Сигналізатор наручний
вібраційно-звуковий з 

радіоканалом Bluetooth
1

ВIСТ.412129.016 НЕ Настанова щодо 
експлуатування 1

ВIСТ.412915.012 Паковання 1
Акумулятор NiMH

типорозміру АА
ємністю 2700 мА·год 

(Varta)

1
Можливе 

застосування 
аналогів

Акумулятор NiMH 
типорозміру ААА

ємністю 800 мА·год 
(Varta)

2

Можливе 
застосування 

аналогів.

Зарядний пристрій 
універсальний для 

швидкого заряджання 
акумуляторів 

типорозміру АА та ААА

1
Модель не 

регламентує
ться

Програмне забезпечення 
„Кадмій -ЕКОМОНІТОР” 1

7810-0975 А0 Н12Х
ГОСТ 17199-88 Викрутка 1
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1.4  Побудова дозиметра та принцип його роботи
1.4.1 Загальнi вiдомостi
1.4.1.1 Зовнішній вигляд дозиметра зображений на рисунках 1, 2 і 3. 

Дозиметр складається з пульта та сигналізатора вібраційно-звукового, який 
під’єднується до пульта за допомогою короткого кабелю з роз’ємом 
(надалі – роз’ємний сигналізатор). В комплект постачання входить також
додатковий наручний сигналізатор вібраційно-звуковий з радіоканалом 
Bluetooth (надалі – наручний сигналізатор), який не потребує провідного 
під’єднання до пульта.

Рисунок 1 - Зовнішній вигляд пульта та сигналізатора роз’ємного
дозиметра ДКС-02ПН "КАДМІЙ" 

Рисунок 2 - Зовнішній вигляд пульта дозиметра ДКС-02ПН "КАДМІЙ" 
(вид знизу)
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Рисунок 3 – Зовнішній вигляд пульта дозиметра ДКС-02ПН "КАДМІЙ" 
(вид спереду зі знятою накривкою відсіку живлення)

Зовнішній вигляд наручного сигналізатора зображений на рисунку 4. 

Рисунок 4 – Зовнішній вигляд наручного сигналізатора 
дозиметра  ДКС-02ПН "КАДМІЙ"   
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1.4.1.2 Пульт дозиметра виконує такі функції: 
- управління режимами роботи дозиметра;
- вимірювання та відображення швидкості лічби імпульсів від 

детектора гамма-випромінення;
- вимірювання та відображення ПАЕД гамма-випромінення;
- вимірювання та відображення швидкості лічби імпульсів від 

детектора нейтронного випромінення;
- увімкнення світлової та звукової або вібраційної сигналізації при 

перевищенні порогових рівнів;
- автоматичного зберігання в енергонезалежній пам’яті результатів 

вимірювань;
- автоматичного ведення в енергонезалежній пам’яті журналу подій;
- передачу результатів вимірювань та журналу подій радіоканалом

Bluetooth у ПК;
- управління роз’ємним сигналізатором;
- обмін через радіоканал Bluetooth інформацією з наручним 

сигналізатором.
Живлення пульта дозиметра здiйснюється вiд нікель-металгідридного

акумулятора типорозміру АА.
Для додаткового захисту від акустичних та механічних впливів на 

дозиметр надягається шкіряний чохол, який входить в комплект постачання.
1.4.1.3 Роз’ємний сигналізатор призначений для формування звукових 

або вібраційних сигналів під управлінням пульта. Роз’ємний сигналізатор 
виконаний у металевому корпусі з кліпсою для кріплення до ременя.

1.4.1.4 Наручний сигналізатор виконаний у вигляді наручного 
браслета (рисунок 4), який складається з двох основних частин –
пластмасового корпусу і ремінця з «липучкою», призначеного для 
закріплення сигналізатора на руці.

Наручний сигналізатор призначений для формування звукових або 
вібраційних сигналів під управлінням пульта, а також для передачі в пульт 
дозиметра команд на вимкнення або на калібрування дозиметра за рівнем
гамма-фону. Обмін інформацією між пультом та наручним сигналізатором 
відбувається через радіоканал Bluetooth, що не вимагає провідного з’єднання 
між ними. Максимальна відстань між пультом дозиметра і наручним 
сигналізатором, на якій підтримується стабільний обмін інформацією між 
ними, становить не більше ніж 5 м. 
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1.4.2 Опис конструкції дозиметра
1.4.2.1 Пульт дозиметра виконаний у пластмасовому пило-

вологозахищеному корпусі. Робоче положення дозиметра – вертикальне 
(органами індикації та управління – вверх). Ступінь захисту оболонки –
IP54. Корпус пульта складається (рисунки 1, 2, 3) з передньої (1) та задньої 
(2) накривок, панелі (3) та накривки відсіку живлення (4). На верхній панелі 
розміщені рідкокристалічний індикатор (РКІ) (5) та кнопки РЕЖИМ (6), 
ПОРІГ (7), СИГНАЛ (8), ШКАЛА (9). На лівій боковій стінці встановлено 
роз’єм (10), призначений для підключення роз’ємного сигналізатора. На 
передній накривці розміщений відсік (11) для акумулятора (12), який 
закривається накривкою (4) за допомогою двох невипадаючих гвинтів (13). 
Для кріплення  пульта до ременя передбачений шкіряний чохол (на рисунку 
не показано).

1.4.2.2 Роз’ємний сигналізатор (рисунок 1) виконаний в металевому 
корпусі, який складається з двох накривок (14 і 15) та пружини (16), 
призначеної для закріплення сигналізатора на ремені. Для під’єднання 
сигналізатора до пульта передбачений кабель (17) з роз’ємом (18).

1.4.2.3 Наручний сигналізатор (рисунок 4) виконаний у 
пластмасовому корпусі, який складається з панелі (1), кожуха (2), основи (3) 
та накривки (4) відсіку живлення. На панелі (1) розміщені кнопки ПОРІГ (5), 
РЕЖИМ (6), а також світлодіодні індикатори БАТАРЕЯ (7) і ЗВ’ЯЗОК (8). 
За допомогою ремінця (9) сигналізатор кріпиться до зап’ястка руки 
користувача. Живлення наручного сигналізатора здійснюється вiд батареї з 
двох нікель-металгідридних акумуляторів типорозміру ААА.

1.4.3 Робота дозиметра
1.4.3.1 Структурна схема дозиметра зображена на рисунку 5. 

Дозиметр складається з пульта, роз’ємного сигналізатора та наручного 
сигналізатора. Роз’ємний сигналізатор підключається до роз’єму на боковій 
стінці пульта дозиметра. Обмін інформацією між пультом та наручним 
сигналізатором відбувається через радіоканал Bluetooth.

1.4.3.2 У склад пульта входять: блок детектування гамма-
випромінення (БДГ), блок детектування нейтронного випромінення (БДН), 
схема цифрової обробки (СЦО) з модулем радіоканалу (МРК) Bluetooth, 
рідкокристалічний індикатор (РКІ), формувач напруг живлення (ФНЖ), 
акумулятор (А) i кнопки РЕЖИМ, ПОРІГ, ШКАЛА та СИГНАЛ.

ФНЖ під управлінням СЦО формує необхідні напруги живлення для 
всіх складових частин пульта.
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"Вібромотор"
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Рисунок 5 - Структурна схема дозиметра-сигналізатора пошукового
ДКС-02ПН "КАДМІЙ"

БДГ складається з детектора типу CsJ(Tl)-сцинтилятор-фотодіод та 
зарядочутливого підсилювача, а БДН з детектора типу LiJ(Eu)-сцинтилятор-
фотодіод та зарядочутливого підсилювача. Детектори та зарядочутливі 
підсилювачі розташовані в спільних корпусах-екранах.

Принцип роботи блока детектування базується на перетвореннi в 
напiвпровiдниковому фотодіоді сцинтиляцій, що викликані гамма- або 
нейтронним випромiненнями у сцинтиляторі, в iмпульси струму. Цi 
iмпульси надходять на вхiд зарядочутливого пiдсилювача, де пiдсилюються i 
поступають на вихiд у виглядi iмпульсiв додатньої полярностi. Кількість цих 
імпульсів пропорцiйна ПАЕД гамма-випромінення, а амплітуда – енергії.

СЦО виконує обробку імпульсного потоку, що надходить з виходів 
БДГ, БДН, та обчислює відповідне до цього потоку з урахуванням 
багатоканального амплітудного аналізу значення ПАЕД гамма-
випромінення, а також швидкість лічби імпульсів від БДГ і БДН. Залежно
від режиму роботи дозиметра на РКІ виводиться одне із сформованих 
значень.

СЦО також порівнює обчислені значення ПАЕД гамма-випромінення
та швидкості лічби імпульсів із запрограмованими пороговими рівнями і при 
перевищенні включає світлову та звукову або вібраційну сигналізацію.

До складу СЦО входить енергонезалежна пам’ять, в якій зберігаються 
значення виміряної ПАЕД гамма-випромінення, швидкість лічби імпульсів
від БДГ і БДН, а також записи журналу подій.

1.4.3.3 Роз’ємний сигналізатор складається із п’єзоакустичного зумера 
та вібромотора. Роз’ємний сигналізатор підключається до пульта дозиметра 
кабелем довжиною 0,2 м.
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1.4.3.4 У склад наручного сигналізатора входять: модуль радіоканалу 
(МРК) Bluetooth, пристрій обробки та керування (ПОК), кнопки РЕЖИМ і 
ПОРІГ, батарея акумуляторів (БА), а також пристрої сигналізації, такі як 
світлодіоди БАТАРЕЯ, ЗВ’ЯЗОК, зумер та вібромотор.

МРК призначений для безпровідного обміну інформацією між 
пультом та сигналізатором. ПОК обробляє отриману та передану 
інформацію через МРК, здійснює керування МРК, керує пристроями 
сигналізації, контролює стан БА, а також здійснює опитування кнопок 
РЕЖИМ і ПОРІГ. 

Світлодіод БАТАРЕЯ призначений для індикації розрядження БА 
(2.3.2.3.2). Світлодіод ЗВ’ЯЗОК призначений для індикації наявності зв’язку
між пультом дозиметра та наручним сигналізатором (2.3.2.3.2).

1.5 Маркування та пломбування 
1.5.1 На верхнiй панелі пульта дозиметра нанесено назву й умовне 

позначення дозиметра, ступінь захисту оболонки та знак для товарів і послуг 
підприємства-виробника.

На передній накривці роз’ємного сигналізатора нанесено умовне 
позначення та знак для товарів і послуг підприємства-виробника.

На панелі наручного сигналізатора нанесено його назву і ступінь 
захисту оболонки. На верхній поверхні кожуха нанесено знак для товарів і 
послуг підприємства-виробника. На внутрішній стінці відсіку живлення
виконане рельєфне зображення акумуляторів зі знаками полярності.

1.5.2 На задній накривці пульта дозиметра та на передній накривці
роз’ємного сигналізатора нанесено заводський порядковий номер і дату 
виготовлення.

На нижній поверхні кожуха наручного сигналізатора нанесено дату 
виготовлення і заводський номер виробу. 

1.5.3 Пломбування здiйснює пiдприємство-виробник. Спеціальна 
плівкова пломба розташовується між передньою та задньою накривками
корпусу пульта дозиметра.

Наручний сигналізатор пломбується плівковою пломбою в 
заглибленні між кожухом і основою в нижній частині корпусу. 

1.5.4 Зняття пломб та повторне пломбування здiйснює підприємство 
пiсля ремонту та повiрки.

1.6 Пакування
1.6.1 Пульт дозиметра, роз’ємний сигналізатор, наручний 

сигналізатор, універсальний зарядний пристрій та настанова щодо 
експлуатування розміщуються у спеціальній пакувальній коробці.

1.6.2 Пакувальна коробка з розміщеним у ній комплектом дозиметра 
вкладається у поліетиленовий чохол, який після пакування заварюється. 
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2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

2.1 Експлуатаційні обмеження

Експлуатаційні обмеження наведені в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 – Експлуатаційні обмеження

Назва обмежувальної
характеристики

Параметри обмежувальної
характеристики

1 Температура навколишнього
середовища від мінус 20 до 50 оС

2 Відносна вологість до 95 % за температури 35 оС 
без конденсації вологи

3 Дія гамма-випромінення ПАЕД гамма-випромінення до 
10 мЗв/год протягом 5 хв

2.2  Підготовка дозиметра до роботи 

2.2.1 Об’єм і послідовність зовнішнього огляду
2.2.1.1 При введеннi дозиметра в експлуатування розпакуйте його і 

перевiрте його комплектнiсть, проведiть зовнiшнiй огляд з метою 
визначення наявностi механiчних пошкоджень.

2.2.2 Правила і порядок перевірки готовності дозиметра до роботи
2.2.2.1 Перед початком роботи необхiдно уважно ознайомитись з цією 

НЕ, а також ознайомитись з розташуванням та призначенням кнопок
керування.

2.2.2.2 За допомогою викрутки зняти накривку відсіку живлення 
пульта дозиметра i переконатись в наявностi акумулятора, в надiйностi 
контактiв та вiдсутностi видiлення солей на контактних поверхнях пiсля 
довготривалого зберiгання дозиметра. У разi наявностi соляних видiлень 
акумулятор вийняти з відсіку живлення та, по можливостi, почистити або, 
при необхiдностi, замiнити.

2.2.2.3 Якщо дозиметр використовується з наручним сигналізатором, 
то зняти накривку відсіку живлення наручного сигналізатора i переконатись 
у наявностi акумуляторів, у надiйностi контактiв та вiдсутностi видiлення 
солей на контактних поверхнях пiсля довготривалого зберiгання 
сигналізатора. У разi наявностi соляних видiлень акумулятори вийняти з 
відсіку живлення та, по можливостi, почистити або, при необхiдностi, 
замiнити.

2.2.2.4 Зарядити акумулятори пульта дозиметра та наручного 
сигналізатора відповідно до вимог інструкції на зарядний пристрій. Пiсля 
цього вставити акумулятори у відсіки живлення пульта дозиметра та 
наручного сигналізатора, дотримуючись полярностi.
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Примітки
1 Повторне зарядження акумулятора дозиметра здійснювати тільки 

після появи ознак розрядження (2.3.3.14).
2 Повторне зарядження акумуляторів наручного сигналізатора 

здійснювати тільки після появи ознак розрядження (2.3.3.14).
3 При довготривалому зберіганні дозиметра акумулятори необхідно 

вийняти з відсіків живлення пульта дозиметра та наручного сигналізатора, а 
перед установленням, за необхідності, підзарядити їх. 

2.2.3 Перелік можливих неполадок і методи їх усунення
2.2.3.1 Перелік можливих неполадок і методи їх усунення зазначені в 

таблиці 2.2. Облік неполадок за період експлуатування реєструється в 
таблиці додатка А цієї НЕ.

Таблиця 2.2 - Перелік можливих неполадок і методи їх усунення  
Тип неполадки, 

зовнiшнiй прояв i 
додатковi ознаки

Імовiрна
причина неполадки

Метод усунення 
неполадки

Дозиметр не 
вмикається

1 Розрядився 
акумулятор пульта 
дозиметра

2 Вiдсутнiй контакт мiж 
клемами та 
акумулятором пульта 
дозиметра

1 Пiдзарядити чи 
замінити акумулятор

2 Вийняти акумулятор
та протерти (зачистити) 
контакти

Повідомлення “Er12” 
на РКІ пульта

Вихід з ладу детектора 
гамма-випромiнення

Передати дозиметр для 
ремонту на 
підприємство-виробник

Не встановлюється 
з’єднання між 
пультом та наручним 
сигналізатором, про 
що свідчить 
повідомлення “Er02” 
або “Er05” на РКІ 
пульта дозиметра та 
звучить сигнал 
„Відсутній зв’язок”

1 Наручний 
сигналізатор і пульт з 
різних комплектів

2 Пошкодження пульта 
або наручного 
сигналізатора 

1 Використати наручний 
сигналізатор та пульт з 
одного комплекту

2 Передати дозиметр 
для ремонту на 
підприємство-виробник. 
У випадку крайньої 
необхідності можна 
продовжити роботу 
пульта дозиметра без 
встановлення зв’язку з 
наручним 
сигналізатором (2.3.3.1)
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Кінець таблиці 2.2

Тип неполадки, 
зовнiшнiй прояв i 
додатковi ознаки

Імовiрна
причина неполадки

Метод усунення 
неполадки

Розрив з’єднання 
між пультом 
дозиметра і 
наручним 
сигналізатором, про 
що свідчать 
повідомлення 
“Er02”, “Er05” або 
“Er07”  на РКІ 
пульта та сигнал 
„Відсутній зв’язок”

Надто велика відстань 
між пультом дозиметра 
та наручним 
сигналізатором

Зменшити відстань між 
пультом та наручним 
сигналізатором. 
З’єднання автоматично 
відновиться, якщо 
тривалість роз’єднання 
не перевищувала 20 с. 
Інакше для відновлення 
з’єднання між пультом і 
наручним 
сигналізатором 
необхідно короткочасно 
натиснути кнопку 
ПОРІГ пульта 
дозиметра

Не встановлюється 
з’єднання між 
дозиметром та ПК, 
про що свідчать 
повідомлення “Er08” 
або “Er09” на РКІ 
пульта дозиметра

1 Надто велика відстань 
між пультом дозиметра 
та ПК

2 На ПК не запущене 
або неправильно 
налаштоване 
спеціалізоване 
програмне забезпечення 
„Кадмій-
ЕКОМОНІТОР”

1 Зменшити відстань 
між пультом дозиметра 
та ПК

2 Запустити або 
налаштувати 
спеціалізоване 
програмне забезпечення 
„Кадмій-
ЕКОМОНІТОР” згідно з 
документацією на нього

Помилки під час 
інформаційного 
обміну з ПК, про що 
свідчить 
повідомлення “Er08”

Надто велика відстань 
між пультом дозиметра 
та ПК

Зменшити відстань між 
пультом дозиметра та 
ПК

2.2.3.2 У випадку неможливості усунення зазначених у таблиці 2.2 
неполадок або при виникненні більш складних неполадок дозиметр підлягає 
передачі в ремонт на підприємство-виробник.
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2.3  Застосування дозиметра

2.3.1 Заходи безпеки при застосуванні дозиметра
2.3.1.1 Усі роботи із застосуванням дозиметра повинні проводитись 

відповідно до вимог, що викладені в таких документах:
"Норми радіаційної безпеки України" (НРБУ-97). Державні гігієнічні 

нормативи ДГН 6.6.1-6.5.001-98, 
"Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки 

України" (ОСПУ-2005) ДСП 6.177-2005-09-02.
2.3.1.2 На поверхні дозиметра вiдсутнi напруги, що небезпечнi для 

життя.
2.3.1.3 Дозиметр відповідає вимогам ДСТУ 7237:2011 в частині 

захисту людини від ураження електричним струмом за 0 класом безпеки 
згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75.

Для забезпечення в дозиметрі захисту від випадкового дотику до 
струмопровідних частин застосовується захисна оболонка.

Ступінь захисту оболонки – ІР54  згідно з ГОСТ 14254-96.
2.3.1.4 Дозиметр відповідає вимогам ГОСТ 12.1.004-91, 

ГОСТ 12.2.007.0-75 пожежної безпеки.
2.3.1.5 Безпосереднє застосування дозиметра небезпеки для 

обслуговуючого персоналу та навколишнього середовища не несе.
2.3.1.6 У випадку забруднення дозиметр підлягає дезактивації 

методом протирання його зовнішніх поверхонь марлевим тампоном, 
змоченим штатним дезактивуючим засобом.

2.3.1.7 Утилізування дозиметра повинно проводитися згідно з групою 
4 ДСанПіН 2.2.7.029-99: метали на переробку (переплавку), пластмасові 
деталі на звалище (сміттєзвалище).

2.3.2 Режими роботи дозиметра

Дозиметр має такі режими роботи:
- калібрування за рівнем гамма-фону та розрахунок пошукового 

порогового рівня сигналізації;
- індикація швидкості лічби імпульсів від детектора гамма-

випромінення;
- вимірювання ПАЕД гамма-випромінення;
- індикація швидкості лічби імпульсів від детектора нейтронного 

випромінення;
- перегляд та програмування кількості середньоквадратичних відхилів

для розрахунку пошукового порогового рівня сигналізації;
- перегляд та програмування порогового рівня безпеки;
- перегляд та програмування порогового рівня нейтронів (швидкості

лічби імпульсів від детектора нейтронного випромінення);
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- індикація реального часу та корекція його значення;
- управління інформаційним обміном з ПК;
- контроль стану акумулятора.
Для управління режимами роботи та контролювання їх виконання 

служать відповідні кнопки керування, рідкокристалічний індикатор, а також 
вібраційно-звукові та світлові сигнали.

2.3.2.1 Для управління режимами роботи дозиметра 
використовуються кнопки РЕЖИМ (6), ПОРІГ (7), СИГНАЛ (8), ШКАЛА (9)
відповідно до рисунка 1.

Кнопка ШКАЛА призначена для увімкнення та вимкнення 
підсвічування рідкокристалічного індикатора дозиметра.

Кнопка СИГНАЛ призначена для вибору режиму роботи сигналізації: 
вібраційного, звукового або вібраційно-звукового.

Кнопка ПОРІГ призначена для перегляду та введення порогових 
рівнів спрацьовування сигналізації.

Кнопка РЕЖИМ призначена для увімкнення-вимкнення дозиметра та 
зміни режимів роботи дозиметра.

2.3.2.2 Для контролювання за виконанням режимів роботи дозиметра 
використовується рідкокристалічний знако-символьний індикатор (РКІ)
пульта дозиметра.

РКІ пульта дозиметра має такі інформаційні елементи (рисунок 1):
- чотирирозрядний цифровий індикатор для відображення виміряної 

величини;
- індикатор розмірності величини;
- індикатор типу випромінення;
- двадцятисегментна аналогова шкала;
- символ стану акумуляторної батареї.

2.3.2.3 У процесі роботи дозиметр формує такі вібраційно-звукові та 
світлові сигнали.

2.3.2.3.1 Вібраційно-звукові сигнали:
„Відсутній зв’язок” – короткочасні високотональні звукові сигнали 

при звуковій сигналізації; короткочасні увімкнення вібродвигуна при 
вібраційній сигналізації. Частота повторень до 3 Гц. Тривалість паузи та 
звукового або вібраційного сигналу при сигналізації – однакові. Цей сигнал 
вказує на відсутність зв’язку між пультом дозиметра та наручним 
сигналізатором.

Увага! Якщо протягом 5 хв при увімкненому сигналі „Відсутній 
зв’язок” не застосувати жодних заходів (наприклад, вимкнути наручний 
сигналізатор чи під’єднати до нього пульт), наручний сигналізатор 
вимкнеться автоматично. 
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„Квант” – короткочасний високотональний звуковий сигнал 
тривалістю від 10 до 15 мс при звуковій сигналізації або короткочасне 
увімкнення вібродвигуна при вібраційній сигналізації. Цей сигнал свідчить 
про інтенсивність зареєстрованих гамма-квантів.

„Перевищення пошукового порогового рівня” – високотональний 
звуковий сигнал тривалістю орієнтовно 1 с при звуковій сигналізації або 
увімкнення вібродвигуна на таку ж тривалість при вібраційній сигналізації. 
Цей сигнал формується, якщо значення швидкості лічби імпульсів від 
детектора гамма-випромінення стає більшим ніж пошуковий пороговий 
рівень сигналізації, який був розрахований під час калібрування за рівнем
гамма-фону.

„Перевищення порогового рівня безпеки” – неперервний 
двотональний звуковий сигнал при звуковій сигналізації або увімкнення-
вимкнення вібродвигуна при вібраційній сигналізації. Цей сигнал
формується, якщо виміряне значення ПАЕД гамма-випромінення стає 
більшим порогового рівня безпеки.

„Перевищення порогового рівня нейтронів” – переривчастий 
двотональний звуковий сигнал при звуковій сигналізації або увімкнення-
вимкнення вібродвигуна при вібраційній сигналізації. Цей сигнал 
формується, якщо значення швидкості лічби імпульсів від детектора 
нейтронного випромінення стає більшим порогового рівня швидкості лічби 
імпульсів від цього детектора.

„Розрядження батареї” – двотональний звуковий сигнал або 
включення  вібродвигуна тривалістю орієнтовно 0,6 с. Цей сигнал свідчить 
про критичне  розрядження акумулятора пульта дозиметра.

„Сигнал увімкнення наручного сигналізатора” – сигнал 
складається з двох частин. Перша частина - високотональний короткочасний 
звуковий сигнал тривалістю орієнтовно 0,5 с незалежно від режиму. Друга 
частина - короткочасний високотональний звуковий сигнал тривалістю не 
менше ніж 0,5 с при звуковій сигналізації; короткочасне увімкнення 
вібродвигуна не менше ніж на 0,5 с при вібраційній сигналізації. Цей сигнал 
свідчить про те, що наручний сигналізатор увімкнено.

„Сигнал вимкнення наручного сигналізатора” – низькотональний 
звуковий сигнал тривалістю орієнтовно 1 с незалежно від режиму. Цей 
сигнал свідчить про те, що наручний сигналізатор вимкнено.

„Тимчасове від’єднання пульта від наручного сигналізатора” –
короткочасний високотональний звуковий сигнал тривалістю орієнтовно до 
1 с при звуковій сигналізації; короткочасне увімкнення вібродвигуна при 
вібраційній сигналізації. Цей сигнал свідчить про те, що пульт дозиметра 
тимчасово від’єднався від наручного сигналізатора.
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„Сигнал під’єднання пульта до наручного сигналізатора” -
високотональний звуковий сигнал тривалістю орієнтовно до 3 с при звуковій 
сигналізації; увімкнення вібродвигуна на час до 3 с при вібраційній 
сигналізації. Цей сигнал свідчить про те, що пульт дозиметра під’єднався до 
наручного сигналізатора.

2.3.2.3.2 Світлові сигнали:
„Очікування з’єднання” – короткочасні, тривалістю орієнтовно 

0,5 с, засвічування світлодіода ЗВ’ЯЗОК наручного сигналізатора, з 
періодом повторення орієнтовно 1 с. Цей сигнал свідчить про увімкнення 
наручного сигналізатора та його готовність встановити з’єднання з пультом 
дозиметра.

„З’єднання встановлене” – короткочасні, тривалістю орієнтовно 
0,5 с, засвічування світлодіода ЗВ’ЯЗОК наручного сигналізатора, з 
періодом повторення орієнтовно 2 с. Цей сигнал свідчить про увімкнення 
наручного сигналізатора та наявність з’єднання з пультом дозиметра.

„Перша стадія розрядження батареї” – короткочасні, тривалістю 
орієнтовно до 0,15 с, засвічування світлодіода БАТАРЕЯ наручного 
сигналізатора, з періодом повторення орієнтовно до 2 с. Цей сигнал 
свідчить про незначне розрядження батареї акумуляторів наручного 
сигналізатора.

„Друга стадія розрядження батареї” – короткочасні, тривалістю 
орієнтовно до 0,15 с, засвічування світлодіода БАТАРЕЯ наручного 
сигналізатора, з періодом повторення орієнтовно до 0,3 с. Цей сигнал 
свідчить про глибоке розрядження батареї акумуляторів наручного 
сигналізатора.

Увага! Світлові сигнали інформують лише про розрядження батареї 
акумуляторів сигналізатора.  

2.3.3 Порядок роботи з дозиметром
Загальний алгоритм управління роботою дозиметра виглядає таким 

чином.
Після увімкнення дозиметр завжди переходить в режим індикації 

швидкості лічби імпульсів від детектора гамма-випромінення, а також 
починається калібрування за рівнем гамма-фону з розрахунком пошукового 
порогового рівня сигналізації та тестуванням працездатності детектора 
гамма-випромінення. Про те, що відбувається калібрування, свідчить 
мигання цифрових розрядів РКІ. Тривалість калібрування від 60 до 2 с 
залежно від ПАЕД гамма-фону. Після завершення калібрування цифрові 
розряди РКІ перестають мигати.

Кожне короткочасне натискання кнопки РЕЖИМ переводить 
дозиметр із режиму в режим в такій послідовності:

- індикація швидкості лічби імпульсів від детектора гамма-
випромінення;

- вимірювання ПАЕД гамма-випромінення;
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- індикація швидкості лічби імпульсів від детектора нейтронного 
випромінення;

- індикація реального часу;
- управління інформаційним обміном з ПК.
Натискання кнопки РЕЖИМ, коли дозиметр перебуває в режимі 

управління інформаційним обміном з ПК, знову переводить дозиметр у
режим вимірювання швидкості лічби імпульсів від детектора гамма-
випромінення.

З кожного режиму вимірювання натисканням кнопки ПОРІГ можна 
перейти в режим перегляду та програмування відповідного порогового 
рівня.

З режиму індикації реального часу натисканням кнопки ПОРІГ можна 
перейти в режим корекції показів значення реального часу.

Короткочасне натискання кнопки ПОРІГ у режимі управління 
інформаційним обміном з ПК призведе до початку обміну з ПК.

2.3.3.1 Увімкнення дозиметра
Для увімкнення дозиметра необхідно короткочасно натиснути кнопку 

РЕЖИМ на пульті дозиметра. Про увімкнення свідчить підсвічування РКІ та 
інформація, що висвічується на ньому.

Якщо дозиметр додатково укомплектований наручним сигналізатором, 
то увімкнення дозиметра (наручного сигналізатора та пульта) рекомендується 
здійснювати в такій послідовності:

- увімкнути наручний сигналізатор короткочасним натисканням 
кнопки РЕЖИМ наручного сигналізатора. Увімкнення наручного 
сигналізатора супроводжується сигналом „Сигнал увімкнення наручного
сигналізатора”. Про те, що наручний сигналізатор увімкнений та готовий 
встановити з’єднання з пультом дозиметра, свідчить світловий сигнал 
„Очікування з’єднання”.

- увімкнути пульт дозиметра короткочасним натисканням кнопки 
РЕЖИМ на пульті (при цьому кабель роз’ємного сигналізатора має бути 
від’єднаний від пульта). Про увімкнення пульта свідчить підсвічування РКІ 
та інформація, що висвічується на ньому.

Якщо після увімкнення наручного сигналізатора протягом 30 с не 
увімкнути пульт, автоматично вмикається сигнал „Відсутній зв’язок”. 
Під’єднання до наручного сигналізатора можна здійснювати навіть при 
увімкненому сигналі „Відсутній зв’язок”.

Після увімкнення пульт дозиметра та наручний сигналізатор 
починають встановлювати між собою з’єднання, при цьому на РКІ пульта 
виводиться повідомлення „SiGn”. Цей процес триває від 3 до 10 с. Успішне 
встановлення з’єднання супроводжується сигналом „Сигнал під’єднання 
пульта до наручного сигналізатора”, наручний сигналізатор починає 
формувати світловий сигнал „З’єднання встановлене”, в іншому випадку 
на РКІ пульта дозиметра виводиться повідомлення „Er05” або „Er02”. 
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Короткочасним натисканням кнопки ПОРІГ на пульті дозиметра 
користувач може повторити спробу встановити з’єднання між пультом та 
наручним сигналізатором, а короткочасним натисканням кнопки РЕЖИМ –
продовжити роботу пульта дозиметра без з’єднання з наручним сигналізатором. 
До встановлення з’єднання між пультом та наручним сигналізатором функції 
кнопок пульта обмежені і дозволяють лише вимкнути пульт.

2.3.3.2 Вимкнення дозиметра
Для вимкнення дозиметра необхідно натиснути кнопку РЕЖИМ 

пульта дозиметра та утримувати її орієнтовно 4 с до вимкнення пульта. 
Якщо дозиметр працює з наручним сигналізатором, та між пультом і 

наручним сигналізатором встановлений зв’язок, то вимкнення дозиметра 
можна виконувати як за допомогою кнопки РЕЖИМ пульта дозиметра, так і 
кнопки РЕЖИМ наручного сигналізатора. При відсутності зв’язку між 
пультом дозиметра і наручним сигналізатором, їх треба вимикати окремо.
Для вимкнення наручного сигналізатора необхідно натиснути та утримувати 
кнопку РЕЖИМ до його вимкнення (орієнтовно 4 с). Вимкнення наручного 
сигналізатора завжди супроводжується сигналом „Сигнал вимкнення 
наручного сигналізатора”.

Увага! Можливість вимкнення дозиметра може бути заборонена під 
час інформаційного обміну з ПК (2.3.3.13). В цьому випадку дозиметр не 
вимкнеться до наступного інформаційного обміну з ПК, під час якого 
вимкнення дозиметра буде дозволено.

2.3.3.3 Зміна типу сигналізації (вібрація - звук)
У дозиметрі передбачено три типи сигналізації: звуковий, вібраційний

та вібраційно-звуковий. Перемикання типів сигналізації здійснюється 
короткочасним натисканням на кнопку СИГНАЛ пульта дозиметра. Кожне 
натискання змінює режим сигналізації на наступний. При цьому на РКІ 
пульта виводяться символи „Aud” та формується короткий звуковий сигнал 
при виборі звукової сигналізації, символи „Vibr” та короткий вібраційний 
сигнал – при виборі вібраційної сигналізації, символи „A V” та короткий  
вібраційно-звуковий сигнал – при виборі вібраційно-звукової сигналізації.

Якщо дозиметр працює з наручним сигналізатором, та між пультом і 
наручним сигналізатором встановлений зв’язок, то перемикання типів 
сигналізації може здійснюватись як короткочасним натисканням на кнопку 
СИГНАЛ пульта дозиметра, так і короткочасним натисканням на кнопку 
РЕЖИМ наручного сигналізатора.

2.3.3.4 Увімкнення-вимкнення підсвічування РКІ пульта дозиметра.
Для увімкнення підсвічування РКІ дозиметра на 8 с необхідно 

короткочасно натиснути кнопку ШКАЛА. Через 8 с підсвічування шкали 
автоматично вимкнеться.
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Для увімкнення неперервного підсвічування РКІ дозиметра необхідно 
натиснути й утримувати в натиснутому стані кнопку ШКАЛА (приблизно 2 с) 
до короткочасного подвійного мигання підсвічування. 

Для вимкнення підсвічування РКІ необхідно короткочасно натиснути 
кнопку ШКАЛА.

2.3.3.5 Калібрування за рівнем гамма-фону та розрахунок пошукового 
порогового рівня сигналізації

Калібрування за рівнем гамма-фону та розрахунок пошукового 
порогового рівня сигналізації виконується незалежно від режиму роботи 
дозиметра і запускається автоматично в таких випадках:

- відразу після увімкнення дозиметра;
- після програмування нового значення кількості 

середньоквадратичних відхилів;
- після завершення інформаційного обміну з ПК.
Калібрування за рівнем гамма-фону та розрахунок пошукового 

порогового рівня сигналізації можна також запустити з режиму індикації 
швидкості лічби імпульсів від детектора гамма-випромінення (якщо це не 
заборонено під час інформаційного обміну з ПК (2.3.3.13)). Для цього необхідно 
короткочасно натиснути кнопку ПОРІГ пульта дозиметра. На РКІ виведеться 
кількість середньоквадратичних відхилів. Після цього протягом 2 с (поки на РКІ 
відображається значення кількості середньоквадратичних відхилів) необхідно 
короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ пульта дозиметра. 

Якщо між пультом і наручним сигналізатором встановлений зв’язок, 
то калібрування за рівнем гамма-фону можна також запустити тривалим
натисканням кнопки ПОРІГ наручного сигналізатора.

Калібрування за рівнем гамма-фону виконується незалежно від 
режиму роботи дозиметра. Про те, що дозиметр виконує калібрування за 
рівнем гамма-фону, свідчить мигання цифрових розрядів РКІ пульта 
дозиметра в режимах індикації швидкості лічби імпульсів від детектора 
гамма-випромінення, вимірювання ПАЕД гамма-випромінення та індикації 
швидкості лічби імпульсів від детектора нейтронного випромінення.

Тривалість калібрування коливається в межах від 60 до 2 с залежно
від ПАЕД гамма-фону. В процесі калібрування за рівнем гамма-фону
дозиметр вимірює середню швидкість лічби імпульсів від детектора гамма-
випромінення та на її основі визначає:

- пошуковий пороговий рівень сигналізації (порогове значення
швидкості лічби імпульсів, при якому повинна спрацювати сигналізація):

ффп CntnCntCnt  , (2.1)
  
де Cntф – середня швидкість лічби імпульсів від детектора за час 

калібрування;
n–  кількість середньоквадратичних відхилів.
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- подільник для формування звукової або вібраційної сигналізації 
зареєстрованих гамма-квантів.

Припинення мигання цифрових розрядів РКІ свідчить про завершення 
калібрування за рівнем гамма-фону.

У режимі калібрування за рівнем гамма-фону також відбувається 
тестування  детектора гамма-випромінення. Якщо кількість імпульсів, що 
зареєстровані від детектора гамма-випромінення за час калібрування, менше 
100, то визнається, що детектор тестування не пройшов і на РКІ пульта 
дозиметра виводиться повідомлення „Er12”.

Примітка - Незалежно від режиму роботи дозиметр виконує функцію 
автокалібрування за рівнем гамма-фону, яка зберігає високу чутливість 
дозиметра при повільному зменшенні гамма-фону та запобігає виникненню 
хибних спрацьовувань при повільному зростанні гамма-фону. Функція 
автокалібрування виконується неперервно і припиняється тільки на час 
спрацьовування порогової сигналізації.

2.3.3.6 Індикація швидкості лічби імпульсів від детектора гамма-
випромінення

Після увімкнення дозиметр завжди переходить в режим індикації 
швидкості лічби імпульсів від детектора гамма-випромінення. У цей режим 
можна перейти також з будь-якого іншого режиму роботи дозиметра 
короткочасними натисканнями кнопки РЕЖИМ пульта дозиметра.

Увага! Цей режим може бути заборонений під час інформаційного 
обміну з ПК (2.3.3.13).

Ознакою цього режиму є символ „γ” та відсутність розмірності 
вимірювань на РКІ. Швидкість лічби імпульсів виводиться на цифрові 
розряди РКІ в імпульсах на секунду (с-1). Час оновлення інформації на 
цифрових розрядах РКІ – 2 с. Оновлення інформації на цифрових розрядах 
РКІ відбувається також при різких змінах швидкості лічби імпульсів.

Миттєве значення швидкості лічби імпульсів відображається у
псевдологарифмічному масштабі за допомогою двадцятисегментної 
аналогової шкали. При швидкості лічби імпульсів меншій ніж 
13 с-1 – всі сегменти шкали погашені. З ростом швидкості лічби імпульсів 
сегменти шкали починають підсвічуватись зліва направо. Повному 
засвічуванню шкали відповідає швидкість лічби імпульсів, яка дорівнює
7200 с-1. Час оновлення інформації на аналоговій шкалі – 250 мс.

Якщо виміряне значення швидкості лічби імпульсів від детектора 
гамма-випромінення стає більшим ніж пошуковий пороговий рівень 
сигналізації, який був розрахований під час калібрування за рівнем гамма-
фону, то формується короткочасний звуковий або вібраційний сигнал 
(„Перевищення пошукового порогового рівня”), і починається звукова,
вібраційна, або вібраційно-звукова сигналізація зареєстрованих гамма-
квантів. Разом з тим  починає мигати підсвічування РКІ. Про перевищення 
пошукового порогового рівня свідчить також мигаючий символ „γ” на РКІ.
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При збільшенні швидкості лічби імпульсів частота формування сигналів 
буде зростати. Цим можна користуватися для пошуку джерел 
радіоактивного випромінення. Коли частота формування сигналів зросте до 
максимуму, тобто буде формуватись неперервний сигнал, продовжувати 
пошук буде неможливо без проведення нового калібрування за рівнем
гамма-фону.

Після проведення повторного калібрування  пошук інтенсивності 
звукового сигналу можна буде продовжувати.

Примітка - Механічні впливи на пульт дозиметра (сильні удари, 
вібрація) можуть спотворювати виміряне значення швидкості лічби
імпульсів, що не свідчить про вихід дозиметра з ладу.

2.3.3.7 Перегляд та програмування кількості середньоквадратичних 
відхилів для розрахунку пошукового порогового рівня сигналізації

У режимі індикації швидкості лічби імпульсів від детектора гамма-
випромінення є можливість переглянути та змінити кількість
середньоквадратичних відхилів.

Увага! Перегляд та/або програмування кількості середньоквадратичних 
відхилів може бути заборонено під час інформаційного обміну з ПК (2.3.3.13).

Для перегляду кількості середньоквадратичних відхилів необхідно 
натиснути кнопку ПОРІГ пульта дозиметра. Кількість середньоквадратичних 
відхилів буде відображатись на РКІ протягом часу, поки кнопка ПОРІГ 
утримується в натиснутому стані та ще 2 с після її відпускання. Якщо кнопку 
ПОРІГ пульта дозиметра утримувати в натиснутому стані більше 4 с, то 
дробова частина кількості середньоквадратичних відхилів (молодший
цифровий розряд РКІ) почне мигати. Це свідчить про можливість зміни 
значення цього цифрового розряду. Після цього кнопку ПОРІГ необхідно 
відпустити. 

Послідовні короткочасні натискання та відпускання кнопки ПОРІГ 
пульта дозиметра змінюють значення цього розряду на одиницю. Тривале 
натискання кнопки ПОРІГ починає автоматичну зміну значення цього 
розряду, яка припиняється після відпускання кнопки ПОРІГ. Короткочасне 
натискання кнопки РЕЖИМ пульта дозиметра фіксує значення цього 
розряду та дозволяє змінювати значення наступного цифрового розряду 
(цілої частини кількості середньоквадратичних відхилів). При цьому 
молодший цифровий розряд РКІ припиняє мигання, а старший - починає. 

Зміна цілої частини кількості середньоквадратичних відхилів
(старшого цифрового розряду) виконується за допомогою кнопки ПОРІГ 
пульта дозиметра аналогічно до зміни дробової частини.

Наступне короткочасне натискання кнопки РЕЖИМ пульта дозиметра 
фіксує нову кількість середньоквадратичних відхилів, про що інформує 
короткочасне мигання цифрових розрядів РКІ. Після цього дозиметр почне 
виконувати калібрування за рівнем гамма-фону, про що буде свідчити 
мигання цифрових розрядів РКІ.
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Програмування нульового значення кількості середньоквадратичних 
відхилів відключає спрацьовування сигналізації пошукового порогового
рівня.

Увага! Якщо в процесі зміни кількості середньоквадратичних 
відхилів виникне пауза більше ніж на 30 с, тобто оператор не буде натискати 
на кнопки пульта, то дозиметр автоматично повернеться в режим індикації 
швидкості лічби імпульсів від детектора гамма-випромінення із попереднім 
пошуковим пороговим рівнем.

Примітка - Програмування кількості середньоквадратичних відхилів
(від 1 до 3,5) збільшує чутливість дозиметра, але може призводити до 
хибних спрацьовувань сигналізації. Зі збільшенням значення кількості 
середньоквадратичних відхилів імовірність хибних спрацьовувань 
зменшується. Значення 4 (рекомендоване) і більше ніж 4 дає можливість 
працювати практично без хибних спрацьовувань сигналізації.

2.3.3.8 Вимірювання ПАЕД гамма-випромінення
У цей режим можна перейти з будь-якого іншого режиму роботи 

дозиметра короткочасними натисканнями кнопки РЕЖИМ пульта 
дозиметра. Цей режим є наступним після режиму індикації швидкості лічби
імпульсів від детектора гамма-випромінення.

Увага! Цей режим може бути заборонений під час інформаційного 
обміну з ПК (2.3.3.13).

Ознакою режиму вимірювання ПАЕД гамма-випромінення є символ 
„γ” на РКІ та розмірність вимірюваної величини - "µSv/h". Значення ПАЕД
гамма-випромінення виводиться на цифрові розряди РКІ. Час оновлення 
інформації на цифрових розрядах РКІ – 2 с. Оновлення інформації на 
цифрових розрядах РКІ відбувається також при різких змінах ПАЕД гамма-
випромінення.

У режимі вимірювання ПАЕД гамма-випромінення, як і в режимі 
вимірювання швидкості лічби імпульсів від детектора гамма-випромінення, 
на аналоговій шкалі відображається миттєве значення швидкості лічби
імпульсів.

Якщо виміряне значення ПАЕД гамма-випромінення стає більшим 
порогового рівня безпеки, то формується звуковий або вібраційний сигнал 
(„Перевищення порогового рівня безпеки”), та починає мигати 
підсвічування РКІ. Про перевищення порогового рівня свідчить також 
мигаючий символ „γ” на РКІ. 

Примітка - Механічні впливи на пульт дозиметра (сильні удари, 
вібрація) можуть спотворювати виміряне значення ПАЕД гамма-
випромінення, що не свідчить про вихід дозиметра з ладу.
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2.3.3.9 Перегляд та програмування порогового рівня безпеки
У режимі вимірювання ПАЕД гамма-випромінення є можливість 

переглянути значення порогового рівня безпеки та змінити його.
Увага! Перегляд та/або зміну значення порогового рівня безпеки 

може бути заборонено під час інформаційного обміну з ПК (2.3.3.13).
Для перегляду значення порогового рівня безпеки необхідно 

натиснути кнопку ПОРІГ пульта дозиметра. Пороговий рівень буде 
відображатись на РКІ протягом часу, поки кнопка ПОРІГ утримується в 
натиснутому стані та ще 2 с після її відпускання. Якщо кнопку ПОРІГ пульта 
дозиметра утримувати в натиснутому стані більше 4 с, молодший цифровий 
розряд РКІ почне мигати. Це свідчить про можливість зміни значення цього 
цифрового розряду. Після цього кнопку ПОРІГ необхідно відпустити. 

Зміна значення порогового рівня безпеки відбувається за допомогою 
кнопок РЕЖИМ та ПОРІГ аналогічно до зміни значення кількості 
середньоквадратичних відхилів. За допомогою кнопки ПОРІГ відбувається 
зміна значення мигаючого цифрового розряду, за допомогою кнопки 
РЕЖИМ відбувається перехід до корекції наступного цифрового розряду. 
Після корекції значення останнього цифрового розряду новий пороговий 
рівень фіксується в пам’яті дозиметра, про що інформує короткочасне 
мигання всіх чотирьох цифрових розрядів РКІ та повернення дозиметра в 
режим вимірювання ПАЕД гамма-випромінення.

Програмування нульового значення порогового рівня безпеки 
відключає спрацьовування сигналізації цього порогового рівня.

Увага! Якщо в процесі зміни значення порогового рівня безпеки 
виникне пауза більше ніж на 30 с, тобто оператор не буде натискати на 
кнопки пульта, то дозиметр автоматично повернеться в режим вимірювання 
ПАЕД гамма-випромінення із попереднім пороговим рівнем безпеки.

2.3.3.10 Індикація швидкості лічби імпульсів від детектора 
нейтронного випромінення

У цей режим можна перейти з будь-якого іншого режиму роботи 
дозиметра короткочасними натисканнями кнопки РЕЖИМ пульта 
дозиметра. Цей режим є наступним після режиму вимірювання ПАЕД
гамма-випромінення.

Увага! Цей режим може бути заборонений під час інформаційного 
обміну з ПК (2.3.3.13).

Ознакою режиму індикації швидкості лічби імпульсів від детектора 
нейтронного випромінення є символ „n” та відсутність розмірності 
вимірювань на РКІ. Значення швидкості лічби імпульсів виводиться на 
цифрові розряди РКІ в імпульсах на секунду (с-1). Час оновлення інформації 
на цифрових розрядах РКІ – 2 с. Оновлення інформації на цифрових 
розрядах РКІ відбувається також при різких змінах швидкості лічби
імпульсів.
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Миттєве значення швидкості лічби імпульсів відображається в 
псевдологарифмічному масштабі за допомогою двадцятисегментної 
аналогової шкали. При швидкості лічби імпульсів меншій ніж
13 с-1 – всі сегменти шкали погашені. З ростом швидкості лічби імпульсів 
сегменти шкали починають підсвічуватись зліва направо. Повному 
засвічуванню шкали відповідає швидкість лічби імпульсів, яка дорівнює
7200 с-1. Час оновлення інформації на аналоговій шкалі – 250 мс.

Якщо виміряне значення швидкості лічби імпульсів стає більшим 
порогового рівня швидкості лічби імпульсів від детектора нейтронного 
випромінення, то формується звуковий або вібраційний сигнал 
(„Перевищення порогового рівня нейтронів”), та починає мигати 
підсвічування РКІ. Про перевищення порогового рівня свідчить також 
мигаючий символ „n” на РКІ. 

Примітка - Механічні впливи на пульт дозиметра (сильні удари, 
вібрація) можуть спотворювати виміряне значення швидкості лічби
імпульсів від детектора нейтронного випромінення, що не свідчить про вихід 
дозиметра з ладу.

2.3.3.11 Перегляд та програмування порогового рівня нейтронів
(порогового рівня швидкості лічби імпульсів від детектора нейтронного 
випромінення)

У режимі індикації швидкості лічби імпульсів від детектора 
нейтронного випромінення є можливість переглянути значення порогового 
рівня нейтронів та змінити його.

Увага! Перегляд та/або зміну значення порогового рівня може бути 
заборонено під час інформаційного обміну з ПК (2.3.3.13).

Для перегляду значення порогового рівня нейтронів необхідно 
натиснути кнопку ПОРІГ пульта дозиметра. Пороговий рівень буде 
відображатись на РКІ протягом часу, поки кнопка ПОРІГ утримується в 
натиснутому стані та ще 2 с після її відпускання. Якщо кнопку ПОРІГ пульта 
дозиметра утримувати в натиснутому стані більше 4 с, молодший цифровий 
розряд РКІ почне мигати. Це свідчить про можливість зміни значення цього 
цифрового розряду. Після цього кнопку ПОРІГ необхідно відпустити. 

Зміна значення порогового рівня нейтронів відбувається за 
допомогою кнопок РЕЖИМ та ПОРІГ аналогічно до зміни значення 
порогового рівня безпеки. За допомогою кнопки ПОРІГ відбувається зміна 
значення мигаючого цифрового розряду, за допомогою кнопки РЕЖИМ 
відбувається перехід до корекції наступного цифрового розряду. Після 
корекції значення останнього цифрового розряду новий пороговий рівень 
фіксується в пам’яті дозиметра, про що інформує короткочасне мигання всіх 
чотирьох цифрових розрядів РКІ та повернення дозиметра в режим індикації
швидкості лічби імпульсів від детектора нейтронного випромінення.

Програмування нульового значення порогового рівня нейтронів
відключає спрацьовування сигналізації цього порогового рівня.



32

Увага! Якщо в процесі зміни значення порогового рівня виникне 
пауза більше ніж на 30 с, тобто оператор не буде натискати на кнопки 
пульта, то дозиметр автоматично повернеться в режим індикації швидкості 
лічби імпульсів від детектора нейтронного випромінення із попереднім
значенням порогового рівня нейтронів.

2.3.3.12 Індикація реального часу та корекція його значення
У режим індикації реального часу можна перейти з будь-якого 

режиму роботи дозиметра короткочасними натисканнями кнопки РЕЖИМ 
пульта дозиметра. Цей режим є наступним після режиму вимірювання 
швидкості лічби імпульсів від детектора нейтронного випромінення. 

У цьому режимі на РКІ виводиться реальний час у форматі ГГ.ХХ, де 
ГГ - години, а ХХ - хвилини реального часу. Години та хвилини розділені 
символом ".", який мигає з періодом 1 с.

Увага! Цей режим може бути заборонений під час інформаційного 
обміну з ПК (2.3.3.13).

У режимі індикації реального часу є можливість корекції показів 
значення реального часу.

Увага! Корекція показів значення реального часу може бути 
заборонена під час інформаційного обміну з ПК (2.3.3.13).

Для корекції показів значення реального часу необхідно натиснути й 
утримувати в цьому стані кнопку ПОРІГ пульта дозиметра до моменту, поки 
не почнуть мигати цифрові розряди хвилин праворуч від символу ".".
Мигання свідчить про можливість зміни значення цих цифрових розрядів. 
Після цього кнопку ПОРІГ відпустити.

Послідовні короткочасні натискання та відпускання кнопки ПОРІГ 
пульта дозиметра змінюють значення хвилин на одиницю. Тривале 
натискання  кнопки ПОРІГ починає автоматичну зміну значення хвилин, яка 
припиняється після відпускання кнопки ПОРІГ.

Короткочасне натискання кнопки РЕЖИМ пульта дозиметра фіксує 
значення хвилин та дозволяє змінювати значення годин. При цьому почнуть 
мигати розряди годин зліва від символу ".". Корекція значення годин 
здійснюється аналогічно корекції значення хвилин. Для виходу з режиму 
корекції реального часу необхідно ще раз короткочасно натиснути кнопку 
РЕЖИМ пульта дозиметра. Після цього значення реального часу фіксується 
в пам’яті дозиметра, про що інформує короткочасне мигання всіх чотирьох 
цифрових розрядів РКІ.

Увага! Якщо в процесі корекції показів значення реального часу
виникне пауза більше ніж на 30 с, тобто оператор не буде натискати на 
кнопки пульта, то дозиметр автоматично повернеться в режим індикації 
реального часу.
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2.3.3.13 Управління інформаційним обміном з ПК
У режим управління інформаційним обміном з ПК можна перейти з 

будь-якого режиму роботи дозиметра короткочасними натисканнями кнопки 
РЕЖИМ пульта дозиметра. Цей режим є наступним після режиму індикації 
реального часу.

Ознакою режиму управління інформаційним обміном з ПК є символи 
„РС” на РКІ пульта дозиметра. Активація початку обміну з ПК виконується 
короткочасним натисканням кнопки ПОРІГ пульта дозиметра. При цьому 
символи „РС” починають мигати. 

Якщо дозиметр працює з наручним сигналізатором, то пульт 
дозиметра тимчасово розриває з’єднання з наручним сигналізатором, про що 
свідчить сигнал „Тимчасове від’єднання пульта від наручного 
сигналізатора” та починає встановлювати з’єднання з ПК. На ПК в цей час 
повинно бути запущене спеціалізоване програмне забезпечення
„Автоматизоване програмування і протоколювання роботи дозиметра” 
(„Кадмій-ЕКОМОНІТОР”). Інформація по роботі з цим програмним 
забезпеченням наведена в документації на нього.

У випадку успішного завершення інформаційного обміну дозиметр 
перейде в режим індикації швидкості лічби імпульсів від детектора гамма-
випромінення. Якщо дозиметр працює з наручним сигналізатором, то пульт
дозиметра відновить з’єднання з ним, про що буде свідчити „Сигнал 
під’єднання пульта до наручного сигналізатора”.

У випадку помилок під час інформаційного обміну з ПК на РКІ 
виводяться символи „Er08” або “Er09”. Короткочасне натискання кнопки 
ПОРІГ пульта дозиметра дозволяє повторити спробу провести 
інформаційний обмін з ПК, а короткочасне натискання кнопки РЕЖИМ 
пульта дозиметра – повернутись в режим індикації швидкості лічби
імпульсів від детектора гамма-випромінення.

Перервати процес встановлення з’єднання з ПК або інформаційний 
обмін з ПК можна в будь-який момент короткочасним натисканням кнопки 
РЕЖИМ пульта дозиметра. Символи „РС” на РКІ перестануть мигати, й 
максимум через 5 с пульт перейде в режим індикації швидкості лічби
імпульсів від детектора гамма-випромінення. Якщо дозиметр працює з 
наручним сигналізатором, то пульт дозиметра почне відновлювати з’єднання 
з ним.

Примітки
1 Для успішного виконання інформаційного обміну в радіусі дії 

Bluetooth-інтерфейсу дозиметра (не більше 5 м) повинен бути лише один ПК 
з Bluetooth-ім’ям, яке починається символами „CHECKPOINT”.

2 Якщо пульт дозиметра не відновить з’єднання з наручним 
сигналізатором протягом 5 хв, то увімкнеться сигнал „Відсутній зв’язок”.
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2.3.3.14 Контроль стану акумулятора
Контроль стану акумулятора починається відразу з увімкненням 

дозиметра та виконується неперервно під час його роботи.
Результати контролю відображаються символом стану акумулятора на 

РКІ пульта дозиметра. Про ступінь розрядження інформує кількість 
сегментів, які мигають. Мигання трьох або чотирьох сегментів 
супроводжується також сигналом „Розрядження батареї”, що свідчить про 
необхідність зарядження акумулятора. 

Стан батареї акумуляторів наручного сигналізатора не відображається 
символом стану акумулятора на РКІ пульта дозиметра. Інформування про 
стан батареї акумуляторів наручного сигналізатора виконується таким 
чином. Ступінь розрядження розділено на дві стадії: 

- незначне розрядження, при якому вмикається режим світлової 
сигналізації „Перша стадія розрядження батареї”, та періодично з 
періодом не більше 30 с вмикається сигнал „Розрядження батареї”;

- глибоке розрядження, при якому вмикається режим світлової 
сигналізації „Друга стадія розрядження батареї”, та періодично з періодом 
до 5 с вмикається сигнал „Розрядження батареї”.

При глибокому розрядженні батареї (друга стадія) рекомендується 
терміново зарядити батарею акумуляторів. Якщо цього вчасно не зробити, то 
наручний сигналізатор, в міру подальшого розрядження батареї, 
вимикається автоматично.

Увага! Світлові сигнали „Перша стадія розрядження батареї” та 
„Друга стадія розрядження батареї” інформують лише про розрядження 
батареї акумуляторів наручного сигналізатора. 

2.3.3.15 Заміна акумуляторів
2.3.3.15.1 Для заміни акумулятора пульта дозиметра необхідно за 

допомогою викрутки зняти накривку відсіку живлення в пульті дозиметра та 
вийняти його. Вставити свіжозаряджений акумулятор у відсік живлення, 
дотримуючись зазначеної на етикетці полярності, та закрити його 
накривкою. 

2.3.3.15.2 Для заміни акумуляторів наручного сигналізатора необхідно 
зняти накривку відсіку живлення наручного сигналізатора. Вставити 
свіжозаряджені акумулятори, дотримуючись зазначеної  полярності, та 
закрити накривку. 
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3 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
3.1 Технічне обслуговування дозиметра 
3.1.1 Загальні вказівки
Перелік робіт при технічному обслуговуванні (далі - ТО) дозиметра, 

їх черговість та особливості на різних етапах експлуатування дозиметра 
наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Перелік робіт при технічному обслуговуванні
Види технічного 
обслуговування

при експлуатуванніПерелік робіт
повсяк-
денному

періо-
дичному

при 
довготри-

валому 
зберіганні

Номер 
пункту 

НЕ

Зовнішній огляд
Перевірка комплектності
Перевірка працездатності
Відключення та контроль 
стану акумуляторів
Повірка дозиметра

+
-
+

-
-

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3

3.1.3.4
3.2

Примітки
1 Знаком "плюс" у таблиці позначено, що відповідна робота при цьому
виді ТО проводиться, знаком "мінус" - не проводиться.
2 Повірці пiдлягають дозиметри при випуску з виробництва, під час 
експлуатування та пiсля ремонту

3.1.2 Заходи безпеки
Заходи безпеки при проведенні ТО повністю відповідають заходам 

безпеки, що наведені в 2.3.1 НЕ. 

3.1.3 Порядок технічного обслуговування дозиметра
3.1.3.1 Зовнішній огляд
Проведіть огляд дозиметра в такій послідовності:
а) перевірте технічний стан поверхонь складових частин дозиметра, 

цілісність пломб, відсутність подряпин, слідів корозії, ушкодження 
покриття;

б) перевірте стан клем у відсіках живлення дозиметра.
3.1.3.2 Перевірка комплектності
Зробіть перевірку комплектності дозиметра згідно з таблицею 1.2. 
3.1.3.3 Перевірка працездатності дозиметра
3.1.3.3.1 Перевірка працездатності дозиметра і порядок її проведення 

здійснюються згідно з 2.3.3 НЕ.
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3.1.3.4 Відключення та контроль стану акумуляторів
Відключення акумулятора пульта дозиметра здійснюється перед 

довготривалим зберіганням дозиметра. При цьому необхідно виконати такі 
операції:

- вимкнути пульт дозиметра;
- зняти накривку відсіку живлення;
- вийняти акумулятор з відсіку;
- оглянути відсік живлення, перевірити справність контактних клем, 

очистити відсік живлення від забруднень, а контактні клеми від окислів;
- впевнитись у відсутності вологи, плям від солей на поверхні 

акумулятора, а також пошкоджень ізоляційного покриття.
Аналогічні дії виконуються для наручного сигналізатора.

3.2 Повірка дозиметра
Повiрцi пiдлягають дозиметри при випуску з виробництва, під час 

експлуатування (перiодична повiрка не рiдше одного разу на рiк) та пiсля 
ремонту.

3.2.1 Операції повірки
При проведенні повірки повинні бути виконані операції, наведені в 

таблиці 3.2.
Таблиця 3.2 - Операції повірки

Найменування операції
№ пункту 
методики
повірки

1 Зовнішній огляд 3.2.4.1
2 Опробування 3.2.4.2
3 Визначення  границі допустимої відносної основної 
похибки при вимірюванні ПАЕД гамма-випромінення 3.2.4.3

3.2.2 Засоби повірки

Перелік засобів, що застосовуються при проведенні повірки наведено 
в таблиці 3.3
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Таблиця 3.3
Найменування НД або основні технічні характеристики

Еталонне устаткування 
УПГД-3Б

Діапазон потужності амбієнтного 
еквівалента дози гамма-випромінення - від 
0,1 до 100 мкЗв/год.
Діапазон енергій - від 59 кеВ до 1,25 МеВ.
Границя допустимої основної відносної 
похибки ПАЕД та ЕД гамма-випромінення –
4 % при довірчій імовірності 0,95

Робочий еталон нейтронного 
випромінення  УКПН-1М

Діапазон густини потоку теплових 
нейтронів – від 10 до 500 см-2·с-1.
Границя допустимої відносної основної 
похибки густини потоку теплових нейтронів 
за довірчою імовірності 0,95 – 5%

Психрометр аспіраційний
МВ-4М

Л82.844.000 ПС. Діапазон вимірювання 
температури - від мінус 30 до 50 0С. Похибка 
виміру температури   0,1 0С. Діапазон 
вимірювання відносної вологості - від 10 до 
100 %. Відносна похибка виміру відносної 
вологості - від  12 % 
при t = мінус 10 0С до  2 % при t = 30 0С

Барометр-анероїд 
контрольний
М-67

Л62.832.003 ПС. Діапазон вимірювання
тиску - від 81,3 до 105,3 кПа (від 610 до 
790 мм рт. ст.). Границя похибки виміру тиску 
 0,107 кПа (0,8 мм рт.ст.)

Радіометр-дозиметр гамма-
бета-випромінення 
РКС-01 “СТОРА”

ТУ У 33.2-22362867-008-2004.
1. Діапазон вимірювання ПАЕД гамма-
випромінення – від 0,1 до 1000 мкЗв/год.
2. Границя допустимої основної відносної 
похибки вимірювання ПАЕД гамма-
випромінення з енергією 0,662 МеВ 
становить 15 % при Р=0,95.

Примітка - 1 Усі засоби повірки повинні бути атестовані чи повірені 
відповідно до вимог ДСТУ 3215-95  та ДСТУ 2708:2006.

2 Допускається застосування інших засобів вимірювальної техніки, 
які задовольняють задану точність 

3.2.3 Умови повірки
3.2.3.1 Повірка повинна проводитись за таких умов:
- температура навколишнього середовища в межах (20±5) оС;
- відносна вологість повітря в межах (65±15) %;
- атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа;
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- природний рівень фону гамма-випромінення не більше 
0,25 мкЗв/год;

- живлення пульта дозиметра та наручного сигналізатора від 
свіжозаряджених акумуляторів.

3.2.4 Проведення повірки
3.2.4.1 Зовнішній огляд
При зовнішньому огляді повинна бути виявлена відповідність 

дозиметра таким вимогам:
- комплектність повинна відповідати розділу 1.3 НЕ;
- марковання повинно 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.

3.2.4.2 Опробування
3.2.4.2.1 Увімкніть дозиметр згідно з 2.3.3.1 НЕ та виконайте 

калібрування за рівнем гамма-фону.
3.2.4.2.2 Розташуйте біля пульта дозиметра джерело гамма-

випромінення 137Cs типу ОСГИ і спостерігайте підвищення відліків 
швидкості лічби імпульсів від детектора гамма-випромінення над рівнем 
фонової та спрацьовування сигналізації перевищення автоматично 
встановленого пошукового порогового рівня.

3.2.4.2.3 Розташуйте пульт дозиметра в тримачі каретки УКПН-1М 
таким чином, щоб геометричний центр пучка нейтронного випромінення 
збігався з геометричним центром пульта. Встановіть каретку устаткування 
УКПН-1М з пультом дозиметра у положення, де нейтронне випромінення 
від 239Pu-Be забезпечує швидкість лічби від детектора нейтронного 
випромінення від 10 до 20 с-1. Проконтролюйте спрацювання сигналізування 
про нейтронне випромінення.

3.2.4.2.4 Вимкніть дозиметр згідно з 2.3.3.2 НЕ.

3.2.4.3 Визначення границі допустимої відносної основної похибки  
при  вимірюванні ПАЕД гамма-випромінення

3.2.4.3.1 Підготуйте до роботи устаткування повірочне УПГД-3Б 
відповідно до настанови щодо експлуатування на нього.

Розташуйте пульт дозиметра в тримачі каретки УПГД-3Б таким 
чином, щоб геометричний центр пучка гамма-квантів збігався з
геометричним центром пульта.
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Примітки
1 Геометричний центр пульта дозиметра позначений міткою „+” на 

його передній накривці.
2 За відстань між геометричним центром джерела та геометричним 

центром пульта дозиметра приймається відстань між геометричним центром 
джерела та площиною, яка перпендикулярна напрямку розповсюдження пучка 
гамма-квантів та проходить через геометричний центр пульта в цій площині.

Увімкніть окремо пульт дозиметра (без сигналізатора) і після появи на 
РКІ символів „Er05” або “Er02” короткочасно натисніть кнопку РЕЖИМ. 
Запрограмуйте нульові значення порогових рівнів відповідно до 2.3.3.7, 
2.3.3.9 та 2.3.3.11 НЕ та дочекайтесь завершення режиму калібрування за 
рівнем гамма-фону.

З інтервалом 10 с виконайте п’ять вимірень ПАЕД гамма-фону
)10(*

iH  в УПГД-3Б. Отримані результати занесіть в протокол.

Обчисліть середнє значення )10(*H , мкЗв/год, за формулою: 

5

)10(
)10(

5

1

*

*

 i

iH
H



 (3.1)

3.2.4.3.2 Каретку УПГД-3Б з пультом дозиметра установіть в 
положення, де ПАЕД гамма-випромінення від джерела 137Cs дорівнює  

)10(0
*H  = (0,8  0,1) мкЗв/год. Через 5 с після початку опромінення пульта

виконайте з інтервалом 10 с п’ять вимірень ПАЕД гамма-випромінення.
Отримані результати занесіть в протокол. Середнє значення ПАЕД гамма-
випромінення ( )10(*

H ) обчисліть за формулою (3.1). Значення ПАЕД гамма-

випромінення без урахування ПАЕД гамма-фону в УПГД-3Б )10(*H , 

мкЗв/год, обчисліть за формулою: 

)10()10()10( ***
ФHHH    ,              (3.2)

де )10(*
H - середнє значення показiв дозиметра вiд джерела i 

гамма-фону в УПГД-3Б, що обчислюється за формулою (3.1), мкЗв/год;

)10(*
ФH - середнє значення показiв дозиметра при вимірюванні гамма-

фону в УПГД-3Б, мкЗв/год.

3.2.4.3.3 Границю допустимої відносної основної похибки виміру 
ПАЕД гамма-випромінення у відсотках визначіть за методикою згідно з 
ДСТУ ГОСТ 8.207:2008.
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3.2.4.3.3.1 Довірчу границю відносної випадкової похибки результатів 
вимірювання обчисліть за формулою:

                       St  ,                     (3.3)
де t  = 2,78 - коефіцієнт Ст’юдента при довірчій імовірності             

P = 0,95 і n  = 5;
S - відносний середній квадратичний відхил результату 

вимірювання, що обчислюється за формулою:
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3.2.4.3.3.2 Границю відносної невиключеної систематичної похибки 
результату вимірювання  обчисліть за формулою:
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  , (3.5)

де )10(*
0H - границя допустимої відносної основної похибки ПАЕД 

гамма-випромінення УПГД-3Б.

3.2.4.3.3.3 Якщо 8,0

S

, то 100)10(  H .

3.2.4.3.3.4 Якщо 8
S

, то 100)10( H .

3.2.4.3.3.5  Якщо 88,0 
S

, то 100)10(  
 SKH ,

де К - коефіцієнт, що залежить від співвідношення випадкової та 
невиключеної систематичної похибки і обчислюється за формулою:

3







S
K  , (3.6)

SΣ - оцінка сумарного середнього квадратичного відхилу результату 
вимірювання, що обчислюється за формулою:

2
2

3 







 
 SS (3.7)

3.2.4.3.4 Виконайте операції 3.2.4.3.2, 3.2.4.3.3 для ПАЕД гамма-
випромінення )10(0

*H = (8  1) мкЗв/год через 5 с після початку опромінення 
дозиметра. 

3.2.4.3.5 Виконайте операції 3.2.4.3.2, 3.2.4.3.3 для ПАЕД гамма-
випромінення  )10(0

*H = (40  8) мкЗв/год.
3.2.4.3.6 Виконайте операції 3.2.4.3.2, 3.2.4.3.3 для ПАЕД гамма-

випромінення )10(0
*H = (80  8)  мкЗв/год.
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3.2.4.3.7 Дозиметр визнається таким, що пройшов повірку, якщо 
відносна основна похибка при вимірюванні для кожного рівня ПАЕД не 
перевищує (15+2/ )10(*H ) %, де )10(*H - виміряне значення ПАЕД гамма-
випромінення, еквівалентне мкЗв/год.

3.2.4.4 Перевірка спрацьовування сигналізації при перевищенні 
порогового рівня нейтронів

3.2.4.4.1 Підготуйте до роботи устаткування повірочне УКПН-1М 
відповідно до настанови щодо експлуатування на нього.

Розташуйте пульт дозиметра в тримачі каретки УКПН-1М таким 
чином, щоб геометричний центр пучка гамма-квантів збігався з 
геометричним центром пульта.

Примітки
1 Геометричний центр пульта дозиметра позначений міткою „+” на 

його передній накривці.
2 За відстань між геометричним центром джерела та геометричним 

центром пульта дозиметра приймається відстань між геометричним центром 
джерела та площиною, яка перпендикулярна напрямку розповсюдження 
пучка гамма-квантів та проходить через геометричний центр пульта в цій 
площині.

Увімкніть дозиметр з наручним сигналізатором. Запрограмуйте 
нульові значення пошукового порогового рівня та порогового рівня безпеки 
відповідно до 2.3.3.7 та 2.3.3.9. Переведіть дозиметр в режим індикації
швидкості лічби імпульсів від детектора нейтронного випромінення
відповідно до 2.3.3.10.

3.2.4.4.2 Згідно з 2.3.3.11 встановіть пороговий рівень нейтронів 5 с-1.
3.2.4.4.3 Встановіть каретку устаткування УКПН-1М з пультом 

дозиметра у положення, де нейтронне випромінення від 239Pu-Be забезпечує
швидкість лічби від детектора нейтронного випромінення від 10 до 20 с-1. 
Проконтролюйте спрацювання сигналізування про нейтронне випромінення.

3.2.4.4.4 Повторіть операцію 3.2.4.4.3 при запрограмованому 
пороговому рівні нейтронів 80 с-1 та встановленій каретці устаткування 
УКПН-1М з пультом дозиметра у положенні, де забезпечується швидкість 
лічби від детектора нейтронного випромінення від 100 до 200 с-1.

3.2.4.4.5 Повторіть операцію 3.2.4.4.3 при запрограмованому 
пороговому рівні нейтронів 99,99 с-1 та встановленій каретці устаткування 
УКПН-1М з пультом дозиметра у положенні, де забезпечується швидкість 
лічби від детектора нейтронного випромінення від 1000 до 2000 с-1.

3.2.4.4.6 Повторіть операцію 3.2.4.4.3 при запрограмованому 
пороговому рівні нейтронів 99,99 с-1 та встановленій каретці устаткування 
УКПН-1М з пультом дозиметра у положенні, де забезпечується швидкість 
лічби від детектора нейтронного випромінення від 6000 до 9000 с-1.
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Примітка - Для забезпечення необхідних швидкостей лічби в 
устаткування УКПН-1М слід встановлювати джерела 239Pu-Be із відповідною 
активністю.

3.2.4.4.7 Дозиметр визнається таким, що пройшов повірку, якщо у всіх 
випробуваннях спрацювала сигналізація про перевищення порогового рівня 
нейтронів. 

3.2.5 Оформлення результатів повірки
3.2.5.1 Позитивні результати первинної повірки, періодичної повірки

та повірки після ремонту засвідчуються:
1) первинної - в розділі "Свідоцтво про приймання" цієї НЕ. 

Результати первинної повірки дозиметра реєструються в таблиці 3.4;
2) періодичної повірки і повірки після ремонту - видаванням свідоцтва 

встановленої в ДСТУ 2708:2006 форми.
3.2.5.2 Якщо в результаті повірки дозиметр визнається непридатним 

до застосування, то:
- при первинній повірці – дозиметр до випуску з виробництва і до 

застосування не допускається;
- при періодичній повірці та при повірці після ремонту - видається 

довідка про непридатність дозиметра відповідно до ДСТУ 2708:2006.

Таблиця 3.4 – Первинна повірка основних технічних характеристик

Характеристика, що перевіряється

Назва Нормовані значення 
Фактична 
величина

Відносна основна похибка  
дозиметра при вимiрюванні 
ПАЕД гамма-випромінення в 
діапазоні від 
0,1 до 100,0 мкЗв/год в 
колімованому пучку 
випромінення від 137Cs з 
довірчою імовірністю 0,95, %

±(15+2/ )10(*H ) %,

де )10(*H - виміряне 
значення ПАЕД гамма-
випромінення, мкЗв/год
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4 СВIДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Дозиметр-сигналізатор пошуковий ДКС-02ПН "КАДМІЙ" 
ВIСТ.412129.016 заводський номер __________________ визнано придатним 
для експлуатування та повiрено.

Дата випуску ________________________

Представник ВТК: ___________________

М.П. (пiдпис)

Державний повiрник: ____________________

Мiсце клейма (пiдпис)

5 СВIДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ

Дозиметр-сигналізатор пошуковий ДКС-02ПН "КАДМІЙ" 
ВIСТ.412129.016 заводський номер _____________________ запаковано на 
приватному пiдприємствi „НВПП „Спаринг-Віст Центр” згiдно з вимогами, 
передбаченими цією НЕ.

Дата пакування___________________

М.П.

Пакування здiйснив___________________ 

(пiдпис)
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6 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

6.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність дозиметра 
технічним вимогам при дотримуванні споживачем умов експлуатування, 
транспортування й зберігання, установлених настановою щодо 
експлуатування ВІСТ.412129.016 НЕ.

6.2 Гарантійний строк експлуатування дозиметра – 24 місяці з дня 
введення в експлуатування або після закінчення гарантійного строку 
зберігання.

6.3 Гарантійний строк зберігання 6 місяців від дня виготовлення.
6.4 Гарантійний строк експлуатування продовжується на час, 

протягом якого виконується гарантійний ремонт.
6.5 Після закінчення гарантійного строку ремонт дозиметра 

виконується за окремими угодами.
6.6 Гарантійний і післягарантійний ремонт виконується тільки 

підприємством-виробником.
6.7 За наявності механічних ушкоджень, а також у випадку 

порушення пломб ремонт виконується за рахунок споживача.
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7 РЕМОНТ  
7.1 При вiдмовi в роботi чи неполадках протягом гарантiйного строку 

експлуатування дозиметра споживач повинен  скласти акт про необхiднiсть 
ремонту та вiдправлення дозиметра пiдприємству-виробнику за адресою:

ПП "НВПП "Спаринг-Вiст Центр"

вул. Володимира Великого 33, м. Львiв, 79026

Тел.: (032) 242-15-15; факс: (032) 242-20-15.

7.2 Усi рекламацiї, що надходять, реєструються в таблиці 7.1.
Таблиця 7.1

Дата 
виходу з 

ладу

Короткий змiст 
рекламацiї

Вжиті заходи згідно з
рекламацiєю Примiтка

7.3 Гарантійний і післягарантійний ремонт здійснюється тільки 
підприємством-виробником. Відомості про ремонт дозиметра реєструються 
в таблиці додатка Б цієї НЕ.
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8 ЗБЕРІГАННЯ

8.1 Дозиметри повинні зберігатись в пакованні за умовами 1 (Л) 
згідно з ГОСТ 15150-69 в опалювальних і вентильованих сховищах з 
кондиціюванням повітря за температури навколишнього середовища від 5 до 
40 оС та відносною вологістю 80 % за температури 25 оС без конденсування
вологи. У приміщенні для зберігання не повинно бути кислот, лугів, газів, 
що викликають корозію, та парів органічних розчинників.

8.2 Розміщення дозиметрів у сховищах повинне забезпечувати їх 
вільне переміщення та доступ до них.

8.3 Дозиметри повинні зберігатись на стелажах.
8.4 Відстань між стінами, підлогою сховища та дозиметрами повинна 

бути не менше ніж 1 м.
8.5 Відстань між опалювальними пристроями сховищ і дозиметрами 

повинна бути не менше ніж 0,5 м.  
8.6 Середній строк зберігання не менше  шести років.
8.7 Додаткові відомості про зберігання, перевірку при зберіганні та 

обслуговуванні дозиметра реєструються в додатках В, Г, Д цієї НЕ.

9  ТРАНСПОРТУВАННЯ

9.1 Дозиметри в пакованні допускають транспортування у будь-якому 
виді закритого транспортного засобу згідно з умовами 4 (Ж2) (з обмеженням 
температури в діапазоні від мінус 25 до 50 оС) згідно з ГОСТ 15150-69 і 
правилами та нормами, що чинні на транспорті кожного виду. 

9.2 Дозиметри в транспортній тарі мають бути розміщені та закріплені 
в транспортному засобі таким чином, щоб забезпечити їх стійке положення 
та виключити можливість ударів між ними, а також до стінки транспортного 
засобу. 

9.3 Дозиметри в транспортній тарі дозволяють витримувати:
- вплив температури повітря від мінус 25 до 50 оС;
- вплив відносної вологості повітря (95±3) % за температури 35 оС;
- вплив ударів із прискоренням 98 м/с2, тривалістю ударного імпульсу 

16 мс і кількістю ударів не менше 1000.
9.4 Не допускається кантування дозиметрів.

10  УТИЛІЗУВАННЯ

Утилізування дозиметра проводиться 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.
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ДОДАТОК  Б

ВIДОМОСТI ПРО РЕМОНТ ДОЗИМЕТРА
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ДОДАТОК В

ВIДОМОСТI ПРО ЗБЕРIГАННЯ

Дата

Установлення 
на зберiгання

Зняття iз 
зберiгання

Умови зберiгання

Посада, 
прiзвище та 

пiдпис 
вiдповiдальної 

особи
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ДОДАТОК  Г

ВIДОМОСТI ПРО КОНСЕРВАЦIЮ ТА РОЗКОНСЕРВАЦIЮ 
ПРИЛАДУ ЗА ЧАС  ЕКСПЛУАТУВАННЯ

Дата 
консер-

вацiї

Метод 
консервацiї

Дата 
розкон-
сервацiї

Назва чи умовне 
позначення 

пiдриємства, що 
здiйснило 

консервацiю чи 
розконсервацiю 

приладу

Дата, посада та 
пiдпис 

вiдповiдальної 
особи
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ДОДАТОК  Д

ВIДОМОСТI ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВIРКИ IНСПЕКТУЮЧИМИ ТА 
ПЕРЕВIРЯЮЧИМИ ОСОБАМИ

Дата Вид огляду чи 
перевiрки

Результат огляду 
чи перевiрки

Посада, 
прiзвище та 

пiдпис особи,
що перевiряє П

ри
мi

тк
а




