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Ця настанова щодо експлуатування (НЕ) призначена для ознайомлення 
з принципом роботи дозиметра-радіометра універсального МКС-У, порядком 
роботи з ним і містить усі відомості, необхідні для повного використання його 
технічних можливостей і правильного його експлуатування.

У НЕ прийняті такі скорочення і позначення:

ЕД - амбієнтний еквівалент дози;
ПЕД - потужність амбієнтного еквівалента дози;
КБД - комбінований блок детектування;
ВДД - вбудований детектор дози оператора;
ВД - виносний детектор гамма-випромінення;
ПК - персональний комп’ютер;
УВМК - кнопка увімкнення живлення;
СВІТЛО - кнопка увімкнення підсвічування шкали;
РЕЖИМ - кнопка увімкнення відповідного режиму вимірювання та 

індикації (ПЕД гамма-випромінення або поверхневої густини
потоку частинок бета-випромінення за допомогою КБД, ЕД 
гамма-випромінення за допомогою ВДД, часу накопичення 
ЕД);

/ - кнопка перемикання режиму вимірювання ПЕД гамма-
випромінення за допомогою КБД у режим вимірювання 
поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення і 
навпаки;

Sv/h - Зв/год
mSv/h - мЗв/год;
Sv/h - мкЗв/год;
103/(cm2·min) - 103/(см2·хв).

1 ОПИС І РОБОТА

1.1 Призначення дозиметра
Дозиметр-радіометр універсальний МКС-У (далі за текстом –

дозиметр) призначений для вимірювання амбієнтного еквівалента дози (ЕД) і 
потужності амбієнтного еквівалента дози (ПЕД) гамма- та рентгенівського 
випромінень (далі - фотонного іонізуючого випромінення), а також 
поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення.

Дозиметр використовується у системі радіаційного контролю України, 
у тому числі: у підрозділах радіохімічної розвідки цивільної оборони, у 
збройних силах, у службах дозиметричного контролю атомної енергетики, в 
медицині, в ядерній фізиці.



3

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

Назва Одиниця 
виміру

Нормовані значення 
за ТУ

Діапазон вимірів ПЕД фотонного 
іонізуючого випромінення за допомогою 
КБД

мкЗв/год 10-1 – 107

Границя допустимої відносної основної 
похибки під час вимірювання ПЕД за 
допомогою КБД 
при градуюванні за 137Cs з довірчою 
імовірністю 0,95 %

)10(

2
15 

H
, 

де )10(H -
числове значення 
виміряної ПЕД, 

виражене в 
мкЗв/год

Діапазон вимірів ПЕД фотонного
іонізуючого випромінення за допомогою 
ВД

Зв/год 10-2 - 100

Границя допустимої відносної основної 
похибки під час вимірювання ПЕД  за 
допомогою ВД 
при градуюванні за  137Cs з довірчою 
імовірністю 0,95

%

)10(

200
15 

H
,

де )10(H -
числове значення 
виміряної ПЕД, 

виражене в 
мЗв/год

Діапазон вимірів ЕД фотонного
іонізуючого випромінення за допомогою 
ВДД

мЗв 0,001 - 9999

Границя допустимої відносної основної 
похибки під час вимірювання ЕД  за 
допомогою ВДД
при градуюванні за  137Cs з довірчою 
імовірністю 0,95

% 15

Діапазон енергій фотонного іонізуючого 
випромінення, що реєструється МеВ 0,05 – 3,00

Енергетична залежність показів 
дозиметра під час вимірювання 
фотонного іонізуючого випромінення: 
- для КБД і ВДД в енергетичному 

діапазоні від 0,05 до 1,25 МеВ
- для ВД в енергетичному діапазоні від 

0,662 до 1,25 МеВ

%
25

від –25  до +30
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Продовження таблиці 1.1
Назва Одиниця 

виміру
Нормовані 

значення за ТУ
Анізотропія КБД, ВДД і ВД фотонного 
іонізуючого випромінення:  
- для  137Cs   і  60Co (при падінні гамма-
квантів в тілесному куті 150 відносно 
основного напрямку вимірювання, 
позначеного символом „+”)
- для  241Am (при падінні гамма-квантів в 
тілесному куті 60 відносно основного 
напрямку вимірювання, позначеного 
символом „+”)
Примітка – Діаграми анізотропії наведені 
в додатку А

%

30

75

Діапазон вимірів поверхневої густини
потоку частинок бета-випромінення за 
допомогою КБД

част./(см2хв) 10 - 2·105

Границя допустимої відносної основної  
похибки під час вимірювання поверхневої 
густини потоку частинок бета-
випромінення за допомогою КБД при 
градуюванні за 90Sr+90Y з довірчою 
імовірністю 0,95 

%



200
20  ,

де  -

числове 
значення 
виміряної 

поверхневої 
густини
потоку, 

виражене в 
част./(см2хв)

Діапазон енергій бета-частинок, що 
реєструються МеВ 0,3 – 3,0

Діапазон вимірів часу накопичення ЕД
оператором з дискретністю вимірювань 1 хв год 100

Границя допустимої абсолютної похибки 
під час вимірювання часу накопичення ЕД 
оператором за 100 годин

хв 1

Напруга живлення дозиметра від батареї з 
п’яти нікель-кадмієвих акумуляторів 
типорозміру АА

В 6,0

Границя  допустимої додаткової похибки під 
час вимірювання, що викликана зміною 
напруги живлення від 5,4 до 6,6 В, для всіх 
фізичних величин, які вимірюються

% 5
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Кінець таблиці 1.1

Назва Одиниця 
виміру

Нормовані 
значення за 

ТУ
Границя допустимої додаткової похибки під 
час вимірювання, що викликана зміною 
температури оточуючого середовища, на 
кожні 10 оС відхилу від 20 оС, для всіх 
фізичних величин, які вимірюються:
- у діапазоні температур від 20 до 50 оС
- у діапазоні температур від 20 до мінус 40 оС

%

10
5

Час установлення робочого режиму 
дозиметра, не більше хв 1

Час безперервної роботи дозиметра при 
живленні від комплекту заряджених 
акумуляторів типорозміру АА ємністю 
750 мА·год і від’єднаній фотобатареї:
- за умов гамма-фону не більше 0,5 мкЗв/год, 
при від’єднаному виносному детекторі ВД і 
вимкненому підсвічуванню  шкали, не менше
- за умов роботи з ВД  та увімкненого
підсвічування  шкали, не менше

год

100

10
Нестабільність показів дозиметра під час 
вимірювання ПЕД за час безперервної роботи 
8 годин, не більше

% 10

Габаритні розміри пульта дозиметра без 
з’єднувального кабелю, не більше мм 82х124х163

Габаритні розміри КБД без з’єднувального 
кабелю, не більше мм 50х167

Довжина з’єднувального кабелю КБД, не 
менше м 1,0

Габаритні розміри ВД без з’єднувального 
кабелю, не більше мм 34х50

Довжина з’єднувального кабелю ВД, не 
менше м 30

Маса пульта дозиметра разом з КБД, не 
більше кг 1,8

Маса ВД разом зі з’єднувальним кабелем, 
штангою і чохлом, не більше кг 3

Маса комплекту дозиметра в укладальному 
ящику, не більше
Примітка – Комплект складається на вимогу
замовника

кг 6,9
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1.2.2 Інтервали і піддіапазони виміру у всіх режимах роботи дозиметра
встановлюються автоматично. 

1.2.3 У дозиметрі передбачена можливість автоматичного віднімання 
гамма-фону під час вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-
випромінення.

1.2.4 У дозиметрі передбачена можливість запису в енергонезалежну 
пам’ять до 4096 результатів вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого 
випромінення або поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення. 
Для зручності ідентифікації кожен результат вимірювання записується з 
тризначним номером, який вводиться під час запису.

1.2.5 У дозиметрі передбачений автоматичний запис дозового 
навантаження з дискретністю записів ЕД фотонного іонізуючого випромінення 
через кожні 5 хв.

1.2.6 Дозиметр подає звуковий сигнал при реєстрації за допомогою 
КБД кожних гамма-кванта або бета-частинки. 

1.2.7 Значення ЕД, часу накопичення ЕД, ПЕД, поверхневої густини
потоку частинок бета-випромінення по черзі виводяться на один 
рідкокристалічний індикатор з висвічуванням ознак відповідності інформації.

1.2.8 У дозиметрі передбачена можливість перегляду на власному 
рідкокристалічному індикаторі результатів вимірювань, які були раніше 
записані в енергонезалежну пам’ять, а також передавання цієї інформації в 
персональний комп’ютер через інфрачервоний порт.

1.2.9 У дозиметрі передбачений аналоговий індикатор інтенсивності 
вимірюваного випромінення.

1.2.10 У дозиметрі є можливість програмування значення порогових 
рівнів ПЕД фотонного іонізуючого випромінення та поверхневої густини 
потоку частинок бета-випромінення.

1.2.11 Дозиметр подає світловий та звуковий сигнали у разі
перевищення запрограмованих порогових рівнів ПЕД фотонного іонізуючого 
випромінення або поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення.

1.2.12 Дозиметр забезпечує індикацію ознаки розрядження 
акумуляторної батареї.

1.2.13 У дозиметрі передбачена можливість підзарядження штатної 
акумуляторної батареї, а також живлення дозиметра від батареї 
фотоелектричної, блока живлення 220 В / =12 В або автомобільної 
акумуляторної батареї.
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1.2.14 Дозиметр забезпечує вимірювання в умовах:

- температури навколишнього повітря від мінус 40 до 50 оС;

- відносної вологості до 95 % за температури 35 оС без конденсування вологи;

- після дощування з інтенсивністю (5±2) мм/хв;

- занурення виносного детектора ВД у воду на глибину до 0,5 м;

- атмосферного тиску від 66 до 106,7 кПа;

- після перебування в середовищі, що містить пил; 

- впливу постійних або змінних магнітних полів напруженістю 400 А/м.
Примітка – При роботі в діапазоні температур від мінус 21 до мінус 

40 оС на дозиметр потрібно подати живлення від зовнішнього джерела (блока
живлення 220 В / =12 В або автомобільної акумуляторної батареї).

1.2.15 Дозиметр зберігає працездатність після впливу таких зовнішніх
факторів:

- після впливу на дозиметр синусоїдальних вібрацій високої частоти (з 
частотою переходу від 57 до 62 Гц) у діапазоні від 10 до 55 Гц, зсувом для 
частоти нижче частоти переходу 0,35 мм;

- після впливу ударів із тривалістю ударного імпульсу від 5 до 6 мс, 
максимальним прискоренням удару – 50 м/с2 і загальною кількістю ударів 
не менше 1000;

- після впливу на дозиметр у транспортній тарі синусоїдальних вібрацій 
високої частоти (з частотою переходу від 57 до 62 Гц) у діапазоні від 10 до 
500 Гц, зсувом для частоти нижче частоти переходу 0,35 мм і прискоренням 
для частоти вище частоти переходу 49,0 м/с2;

- після трясіння при транспортуванні з такими параметрами ударів: 
пікове ударне прискорення - 98 м/с2; тривалість ударного імпульсу – 16 мс; 
число ударів - 100010 для кожного напрямку;

- після впливу на дозиметр у транспортній тарі температури 
навколишнього повітря від  мінус 60 до 50 оС і відносної вологості до (953) % 
за температури 35 оС;

- після впливу фотонного іонізуючого випромінення з потужністю 
експозиційної дози, що відповідає потужності амбієнтного еквівалента дози, 
до 1,0 Зв/год протягом 50 хв на пульт дозиметра і 100 Зв/год протягом 500 хв 
на виносний детектор гамма-випромінення.
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1.3 Склад дозиметра
1.3.1 У комплект постачання дозиметра входять вироби та 

експлуатаційна документація, що наведені в таблиці 1.2.
Таблиця 1.2 - Комплект постачання дозиметра

Позначення Найменування К-сть, 
шт. Примітка

ВІСТ.468382.003
Пульт дозиметра-

радіометра універсального 
МКС-У

1 

ВІСТ.467979.009 Виносний детектор
гамма-випромінення 1. Постачається на 

вимогу замовника
Батарея фотоелектрична

кремнієва БФК-1,1-6
ААЕИ.564113.021 ТУ

1 
У складі футляра.
Постачається на 

вимогу замовника

Акумулятор NiCd 
АА    750mAh    VARTA 5

У відсіку 
живлення.
(Можливе 

застосування
аналогів)

ВІСТ.468626.001 Телефон 1 
Ящик укладальний 1 

ЕЯ6.366.019 Штанга подовжувальна 1 
ВІСТ.323368.003 Футляр 1 
ЕЯ6.834.013 Сп Ремінь 2 

ВІСТ.685661.001 Кабель 1 
Блок живлення
220 В / 12 В 1 Модель не

регламентується
Касета з контрольним 

джерелом гамма-
випромінення 137Cs

типу ОСГИ

1 
В ящику

укладальному.
Постачається на

вимогу замовника
ВІСТ.304592.003 Штанга телескопічна 1 

Футляр 1 
Для виносного

детектора гамма-
випромінення

Викрутка 7810-0308,
Гр.2 Хим. Окс. прм

ГОСТ 17199-71
1 
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Кінець таблиці 1.2

Позначення Найменування К-сть, 
шт. Примітка

ВІСТ.754152.002 Прокладка 2 шт.
ВІСТ.754152.002-01 Прокладка 1 шт.

ВІСТ.753161.001 Кнопка 4 шт.

ВІСТ.412129.004 НЕ Настанова 
щодо експлуатування 1 

ВІСТ.412129.004 ФО Формуляр 1 

1.4 Побудова дозиметра і принцип його роботи
1.4.1 Загальні відомості
До складу дозиметра входить пульт, виносний комбінований блок 

детектування (гамма-випромінення і бета-частинок) - КБД і виносний
детектор гамма-випромінення - ВД. У пульті також знаходиться вбудований
детектор дози оператора – ВДД.

Пульт дозиметра виконує такі функції: 
- управління режимами роботи дозиметра;
- відображення результатів вимірювань на рідкокристалічному 

індикаторі;
- звукової сигналізації;
- збереження в енергонезалежній пам’яті результатів вимірювань;
- передачу результатів вимірювань через інфрачервоний порт у 

персональний комп’ютер (ПК);
- формування і стабілізацію напруг живлення для електронних 

складових частин дозиметра;
- автоматичне зарядження акумуляторної батареї.
КБД виконує вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення і 

поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення та передає 
результати вимірювань у пульт по інтерфейсу RS-485.

Виносний детектор гамма-випромінення ВД перетворює фотонне
іонізуюче випромінення у струм, величина якого пропорційна інтенсивності 
випромінення. У пульті відбувається перетворення вихідного струму ВД у 
частоту імпульсів та вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення 
шляхом обчислення середньої частоти цих імпульсів.

ВДД перетворює фотонне іонізуюче випромінення у послідовність 
імпульсів напруги, кількість яких пропорційна ЕД випромінення.
Вимірювання ЕД фотонного іонізуючого випромінення відбувається в пульті 
шляхом підрахунку загальної кількості імпульсів, що надходять з виходу ВДД.
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1.4.2 Структурна схема дозиметра та його складових частин
1.4.2.1 Дозиметр відповідно до структурної схеми, що наведена на 

рисунку 1, складається з пульта, фотобатареї (ФБ), виносного детектора 
гамма-випромінення (ВД), блока живлення (БЖ) і телефонів (Т).

Рисунок 1 – Структурна схема дозиметра МКС-У

1.4.2.2 Пульт
1.4.2.2.1 Пульт призначений для управління режимами роботи 

дозиметра, обробки інформації від детекторів і блоків детектування, 
відображення отриманої під час вимірювання інформації, звукової 
сигналізації й енергозабезпечення.

Пульт складається з пристрою управління та індикації (ПУІ), 
вбудованого детектора дози оператора (ВДД), пристрою енергозабезпечення 
(ПЕЗ), комбінованого блока детектування (КБД) та батареї акумуляторної 
(БА).

1.4.2.2.2 Структурна схема пристрою управління та індикації (ПУІ) 
наведена на рисунку 2. ПУІ складається зі схеми цифрової обробки (СЦО), 
рідкокристалічного індикатора (РІ), зумера (ЗМ) і кнопок УВМК, РЕЖИМ, 
"γ/β", СВІТЛО. 

Пульт

БЖ

ФБ

ВД

Т

БА

ПЕЗ
ПУІ

КБД

ВДД
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СЦО побудована на основі шістнадцятирозрядного RISC 
мікроконтролера (МК) і виконує функції:

- управління режимами роботи дозиметра за допомогою кнопок 
УВМК, РЕЖИМ, "γ/β", СВІТЛО;

- масштабування і лінеаризацію лічильної характеристики ВДД;
- вимірювання ЕД фотонного іонізуючого випромінення шляхом 

вимірювання  загальної  кількості імпульсів, що надходять з виходу ВДД;
- вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення шляхом 

вимірювання середньої частоти імпульсів, що надходять з виходу 
перетворювача „Струм-частота” ВД;

- отримання від КБД результатів вимірювань ПЕД фотонного 
іонізуючого випромінення або поверхневої густини потоку частинок бета-
випромінення;

- відображення результатів вимірювань за допомогою рідкокристалічного 
індикатора;

- звукової сигналізації;
- збереження в енергонезалежній пам’яті результатів вимірювань та 

калібрувальних коефіцієнтів;
- передачу результатів вимірювань через інфрачервоний порт у 

персональний комп’ютер (ПК);
- управління процесом зарядження батареї акумуляторів.

Рисунок 2 – Структурна схема пристрою управління та індикації

„γ/β”

СЦО РІ

ЗМ

МК

АЦП

ЕНП

„УВМК”

„РЕЖИМ”

„СВІТЛО”

Fвд

ТД

+UФБ

+UБЖ

+UБА

УЗ

FВПД

38,4кГц Живлення

RS-485

до КБД

до ПЕЗ

до ВДД
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1.4.2.2.3 Пристрій енергозабезпечення (рисунок 3) призначений для
зарядження батареї акумуляторної, перетворення струму від ВД в частоту та 
формування необхідних напруг живлення.

Пристрій енергозабезпечення складається з зарядного пристрою (ЗП), 
перетворювача струм-частота (ПСЧ) та формувача напруг імпульсного (ФНІ).
ПСЧ призначений для перетворення струму ВД у частоту імпульсів, яка 
пропорційна струму, для подальшого вимірювання ПЕД фотонного 
іонізуючого випромінення. ФНІ забезпечує формування напруг, які необхідні 
для живлення ПСЧ.

ЗП забезпечує заряджання батареї акумуляторів від фотобатареї або 
блока живлення. ЗП складається з обмежувача напруги фотобатареї та двох 
джерел струму, які керуються від СЦО.

Рисунок 3 – Структурна схема пристрою енергозабезпечення

ЗП

ФНІ

ПСЧ

ВД

+UФБ

+ UБЖ

+UБА

Fвд

УЗ (від ПУІ)
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1.4.2.2.4 Вбудований детектор дози оператора (ВДД) призначений для 
вимірювання ЕД оператора. Структурна схема ВДД наведена на рисунку 4. 
ВДД складається з формувача анодної напруги (ФАН), детектора гамма-
випромінення (Д) та схеми управління детектором (СУД). Як детектор Д 
застосовується газорозрядний лічильник типу СБМ-21. Також на платі ВДД 
розміщений вузол інфрачервоного порту (ІЧП).

Рисунок 4 – Структурна схема вбудованого детектора дози оператора

1.4.2.2.5 Комбінований блок детектування
1.4.2.2.5.1 Комбінований блок детектування (КБД) призначений для 

вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення та поверхневої 
густини потоку частинок бета-випромінення. У КБД відбувається завершений 
процес вимірювання. Результати вимірювань КБД передає в пульт по 
інтерфейсу RS-485. 

По цьому ж інтерфейсу КБД приймає від пульта команди та 
калібрувальні коефіцієнти.

1.4.2.2.5.2 КБД (рисунок 5) складається з пристрою детектування гамма-
випромінення, пристрою детектування бета-частинок та схеми цифрової 
обробки (СЦО). СЦО побудована на основі шістнадцятирозрядного RISC 
мікроконтролера і керує роботою обох пристроїв детектування. 
Конструктивно елементи СЦО розміщені на друкованій платі блока
детектування гамма-випромінення.

Пристрій детектування гамма-випромінення складається з  
високочутливого детектора (ВД), низькочутливого детектора (НД), схем 
управління детекторами (СУД1, СУД2) та формувачів анодних напруг (ФАН1, 
ФАН2) для живлення детекторів. Як високочутливий детектор застосовується 
газорозрядний лічильник типу СБМ-20-1, як низькочутливий – СИ 3БГ. Схеми 
управління детекторами призначені для нормування „мертвого часу” 
лічильників, що дозволяє лінеаризувати їх лічильну характеристику.

ФАН Д

ІЧП

+3,3В (від ПУІ)

38,4 кГц (від ПУІ)

Tx Rx (від ПУІ)

+400 В

СУД
+3,3 В (від ПУІ)

Упр. (від ПУІ)

FВПД
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Пристрій детектування бета-частинок складається з формувача напруг 
(ФН), підсилювача (П) і детектора бета-частинок (ДБЧ). До складу ФН входять 
лінійний стабілізатор напруги +5 В для живлення підсилювача та імпульсний 
формувач напруги зміщення детектора +25 В. Підсилювач побудований за 
схемою імпульсного підсилювача з польовим транзистором на вході. Функцію 
детектора бета-частинок виконує планарний кремнієвий детектор із площею 
робочої поверхні 1 см2.

При роботі одного з пристроїв детектування другий завжди в 
неактивному стані (режимі мікроспоживання). Це дає можливість зменшити 
загальний струм споживання КБД.

Рисунок 5 – Структурна схема комбінованого блока детектування

Пристрій детектування гамма-випромінення

Пристрій детектування бета-частинок

ВД

СУД1

ФАН1

ДБЧФН

П

СЦО

+400 В

fВД

16 кГц

Упр1

НД

СУД2

ФАН2
+400 В16 кГц

Упр2

fНД

Упр3

fБД

Живлення

RS-485

+25 В

+5 В
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1.4.2.3 Виносний детектор гамма-випромінення

1.4.2.3.1 Виносний детектор гамма-випромінення призначений для 
вимірювання середнього і високого рівнів ПЕД фотонного іонізуючого 
випромінення.

Виносний детектор гамма-випромінення сцинтиелектронного типу 
(детектор типу "СЕЛДІ") побудований на основі сцинтиляційного кристала CsJ 
і напівпровідникового фотодіода. Між фотодіодом і сцинтилятором 
забезпечений оптичний контакт. Принцип дії детектора полягає в генерації 
фотоструму фотодіодом внаслідок сцинтиляцій у кристалі CsJ при його 
опроміненні. Струм на виході детектора пропорційний інтенсивності й 
енергії гамма-випромінення, яке попадає в детектор.

1.4.2.4 Фотобатарея
1.4.2.4.1 Фотобатарея призначена для заряджання батареї акумуляторної 

та живлення дозиметра в польових умовах.
Фотобатарея виконана у вигляді батареї послідовно і паралельно 

з’єднаних кремнієвих фотоелементів, розташованих на загальній підложці та 
розміщених у герметичному корпусі з прозорим вікном.

Робота фотобатареї ґрунтується на генерації фотоструму у 
фотоелементах під дією сонячного світла. Послідовне з’єднання 
фотоелементів забезпечує необхідний рівень напруги на навантаженні, а 
паралельне - необхідну силу струму. 

Фотобатарея забезпечує при прямому сонячному освітленні 
(спектральні умови АМ 1,5) струм не менше ніж 75 мА при напрузі 7,5 В, що 
дає можливість здійснювати підзарядження акумуляторної батареї і живити 
дозиметр.

1.4.2.5 Блок живлення
1.4.2.5.1 Блок живлення призначений для заряджання батареї 

акумуляторів, а також для живлення дозиметра при роботі в діапазоні 
температур від мінус 21 до мінус 40 ОС. Блок живлення побудований за 
класичною схемою трансформаторного зниження напруги 220 В промислової 
мережі змінного струму частотою 50 Гц до рівня 15 В з подальшим 
випрямленням, фільтрацією і стабілізацією вихідної напруги +12 В. Модель 
блока живлення в комплекті постачання дозиметра не регламентується, 
оскільки належить до покупних комплектувальних виробів з можливим 
вибором аналогів. Основні електричні параметри: вихідна напруга 
(12,0±1,2) В; вихідний струм не менше 500 мА.

1.4.2.6 Телефон
1.4.2.6.1 Телефон призначений для звукової сигналізації інтенсивності 

радіаційного випромінення в умовах високого рівня акустичних шумів.
Звуковий сигнал для телефону формується пристроєм управління та індикації 
в пульті дозиметра. 
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1.4.3 Робота дозиметра
1.4.3.1 Після встановлення у відсік живлення пульта батареї 

акумуляторів дозиметр вмикається в режимі очікування. У цьому режимі 
струм споживання складає декілька десятків мікроампер.

1.4.3.2 Робота дозиметра починається з короткочасного натискання 
кнопки УВМК. СЦО пристрою управління та індикації (ПУІ) входить в 
активний режим та починає перевіряти наявність підключеного ВД. Ця 
перевірка виконується протягом 1 с. Якщо ВД не під’єднаний, то СЦО ПУІ
подає живлення на КБД та передає в КБД команду на включення в режим 
вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення. Результати 
вимірювань ПЕД формуються безпосередньо в КБД (1.4.4.2) і передаються в 
пульт з частотою 0,5 Гц. СЦО пульта приймає ці результати та відображає їх на 
рідкокристалічному індикаторі.

При натисканні кнопки „/” на пульті, СЦО ПУІ передає в КБД 
команду на включення в режим вимірювання поверхневої густини потоку 
частинок бета-випромінення. Результати вимірювань поверхневої густини 
потоку частинок бета-випромінення формуються безпосередньо в КБД  
(1.4.4.3) та передаються в пульт з частотою 0,5 Гц.

1.4.3.3 Після під’єднання виносного детектора (ВД), СЦО ПУІ
відключає живлення КБД та запускає ФНІ, що входить до складу пристрою 
енергозабезпечення (рисунок 3). Починає працювати ПСЧ, який перетворює 
вихідний струм ВД в частоту імпульсів. СЦО ПУІ вимірює середню частоту 
цих імпульсів та переводить її за допомогою калібрувальних коефіцієнтів в 
ПЕД фотонного іонізуючого випромінення, виражену в Зв/год.

1.4.3.4 Відразу після увімкнення, незалежно від режиму роботи, дозиметр 
починає вимірювати ЕД фотонного іонізуючого випромінення і припиняє 
вимірювання тільки після вимкнення. Вимірювання ЕД відбувається за допомогою 
вбудованого у пульт детектора дози оператора (ВДД) (рисунок 4). Під управлінням 
СЦО ПУІ у ВДД починається формування напруги 400 В, яка подається на анод 
лічильника Гейгера-Мюллера. У результаті опромінення лічильника на виході ВДД 
формується потік імпульсів. СЦО ПУІ неперервно реєструє ці імпульси, нормує 
„мертвий час” ВДД та компенсує втрачену за цей час кількість імпульсів. За 
допомогою калібрувальних коефіцієнтів СЦО ПУІ переводить загальну кількість 
імпульсів в ЕД фотонного іонізуючого випромінення, виражену в Зв.

1.4.3.5 Незалежно від того, в якому стані перебуває - в активному чи в 
стані мікроспоживання, СЦО ПУІ неперервно аналізує наявність напруги 
+12 В від блока живлення (БЖ) або напруги від фотобатареї (ФБ) на вході 
зарядного пристрою (ЗП). ЗП входить до складу пристрою енергозабезпечення
(ПЕЗ) (рисунок 3).

З появою напруги +12 В СЦО ПУІ переходить в активний режим та 
починає заряджання батареї акумуляторів (БА). Управління заряджанням СЦО 
ПУІ виконує за допомогою двох джерел струму, які входять до складу ЗП. Під 
час заряджання відбувається постійний контроль напруги БА. Напруга БА 
контролюється за допомогою дванадцятирозрядного АЦП, який входить до 
складу СЦО ПУІ. Індикація процесу заряджання відбувається за допомогою 
двох світлодіодів ЗАРЯД та КІНЕЦЬ ЗАРЯДУ.
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Заряджання БА від ФБ виконується за допомогою обмежувача напруги 
фотобатареї, який входить в ЗП. СЦО ПУІ не керує цим процесом, а лише 
показує наявність або відсутність заряджання за допомогою світлодіодів 
ЗАРЯД та КІНЕЦЬ ЗАРЯДУ.

1.4.4 Робота КБД
1.4.4.1 Після подачі напруги живлення КБД (рисунок 5) переходить в 

режим мікроспоживання. У цьому режимі КБД очікує від пульта команду на 
перехід у режим вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення або в 
режим вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-
випромінення.

1.4.4.2 По команді від пульта на перехід у режим вимірювання ПЕД 
фотонного іонізуючого випромінення, СЦО за допомогою ФАН2 починає 
формування анодної напруги 400 В для НД. У результаті опромінення НД на 
виході НД формується потік імпульсів з частотою, пропорційною ПЕД 
фотонного іонізуючого випромінення, що реєструє НД. За допомогою СУД2 
СЦО нормує „мертвий час” НД, компенсує втрачену кількість імпульсів та 
вимірює середню частоту імпульсного потоку. За допомогою калібрувальних
коефіцієнтів СЦО переводить частоту в ПЕД фотонного іонізуючого 
випромінення, виражену в Зв/год. Залежно від ПЕД автоматично обирається 
час інтегрування, достатній для того, щоб забезпечити статистичну похибку 
вимірювання меншу ніж допустима відносна основна похибка, що зазначена в
таблиці 1.1. Паралельно СЦО вимірює середню частоту імпульсів від НД за 
інтервал часу 1 с та на основі її значення приймає рішення про можливість 
подальшої роботи з НД або про необхідність переключення на роботу з ВД. 
Такий аналіз виконується постійно з періодом 1 с.

При необхідності переключення на роботу з ВД, СЦО припиняє 
формування анодної напруги для НД і обробку потоку імпульсів від нього та 
починає роботу з ВД. Робота з ВД відбувається аналогічно до роботи з НД. 
Але тепер рішення про необхідність переключення на роботу з НД 
приймається на основі значення середньої частоти імпульсів від ВД, що 
вимірюється з періодом 0,25 с за інтервал часу 0,25 с.

1.4.4.3 У режимі вимірювання поверхневої густини потоку частинок 
бета-випромінення СЦО формує команду на включення пристрою 
детектування бета-частинок. Починає працювати ФН, що формує напругу +5 В 
для живлення підсилювача, та напругу +25 В - напругу зміщення ДБЧ. У
результаті при опроміненні ДБЧ на виході підсилювача П формується потік 
імпульсів з частотою, пропорційною поверхневій густині потоку частинок 
бета-випромінення, які реєструє ДБЧ. СЦО вимірює середню частоту 
імпульсів цього потоку та за допомогою калібрувальних коефіцієнтів 
переводить її в поверхневу густину потоку, виражену в 103 част./(см2·хв). 
Залежно від поверхневої густини потоку автоматично обирається час 
інтегрування, достатній для того, щоб забезпечити статистичну похибку 
вимірювання меншу ніж допустима відносна основна похибка, що зазначена у 
таблиці 1.1.
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1.4.5 Опис конструкції дозиметра
1.4.5.1 Загальні відомості
Дозиметр складається з:
- пульта;
- виносного детектора гамма-випромінення;
- футляра з фотобатареєю і ременями;
- телефону;
- блока живлення і кабелю живлення;
- укладального ящика;
- іншого приладдя, інструменту, запчастин.

1.4.5.1.1 Пульт дозиметра (відповідно до рисунка 6) складається з 
пульта (1) і блока детектування комбінованого (2), об’єднаних між собою 
кабелем (3).

Рисунок 6 – Пульт дозиметра
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1.4.5.1.2 Пульт складається з таких складових частин (рисунок 7): 
панелі індикації та управління (1), основи (2) і кожуха (3).

Рисунок 7 - Конструкція пульта дозиметра

Верхня частина панелі виконана у вигляді виступаючої прямокутної 
рамки, у якій закріплена панель індикації з прозорого пластику. За панеллю 
індикації розміщені знако-цифровий рідкокристалічний індикатор і два 
світлодіодних індикатори. У нижній частині панелі пульта розміщені чотири 
кнопки управління.
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Усі написи, що відносяться до органів управління й індикації, виконані 
рельєфно і нанесені на внутрішню поверхню панелі індикації. Написи й екран 
рідкокристалічного індикатора можуть підсвічуватися при недостатньому 
зовнішньому освітленні за допомогою вбудованої системи підсвічування на 
світлодіодах. На внутрішній стороні панелі пульта розташована друкована 
плата управління та індикації. До неї за допомогою кронштейнів закріплена 
друкована плата вбудованого детектора дози оператора.

На основі пульта розташована друкована плата пристрою 
енергозабезпечення.

У нижній частині основи розміщений відсік живлення (рисунок 8), в якому 
за допомогою контактної колодки закріплюються п’ять акумуляторів (1) 
типорозміру АА.

Рисунок 8 – Відсік живлення пульта

Відсік живлення закривається накривкою (2), яка закріплюється 
гвинтом, що не випадає. На правій і лівій бічних стінках основи розміщені 
роз’єм для під’єднання виносного детектора гамма-випромінення, роз’єм для 
підзаряджання батареї акумуляторів від фотоелектричної батареї (цей же 
роз’єм використовується для під’єднання за допомогою кабелю до 
автомобільного акумулятора або до блока живлення, що працює від 
промислової мережі), гніздо для під’єднання телефону.
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На правій бічній стінці основи закріплений кабель, що з’єднує пульт з 
комбінованим блоком детектування. Електричне з’єднання між платою 
енергозабезпечення і платою управління та індикації здійснюється за 
допомогою роз’єму і плоского джгута.

Панель управління і основа кріпляться до кожуха гвинтами. Для 
запобігання проникнення пилу і вологи всередину пульта й у відсік живлення 
використовуються еластичні прокладки.

1.4.5.1.3 Блок детектування комбінований (рисунок 7) складається з 
двох пристроїв детектування: пристрою детектування гамма-випромінення (4) 
і пристрою детектування бета-частинок (5). 

Корпус пристрою детектування гамма-випромінення складається з 
основи (6) і гільзи (7), що скріплюються між собою за допомогою накидної 
гайки (8). Елементи схеми пристрою детектування гамма-випромінення 
розміщені на прямокутній друкованій платі, закріпленій консольно на основі. 
Вільний кінець плати фіксується в корпусі за допомогою підтримуючого 
ізолятора. На цій платі також розміщена схема цифрової обробки, що є 
спільною для обох пристроїв детектування.

Пристрій детектування бета-частинок за допомогою роз’єму 
під’єднується до передньої частини пристрою детектування гамма-
випромінення та механічно скріплюється з ним за допомогою накидної гайки. 
Елементи схеми пристрою розміщені на трьох друкованих платах круглої 
форми, об’єднаних за допомогою спеціальної обойми в циліндричний модуль. 
Модуль встановлюється в корпус блока на амортизаційних прокладках.

Для герметизації комбінованого блока детектування місця з’єднань 
елементів корпуса, а також місце введення з’єднувального кабелю 
ущільнюються за допомогою прокладок з еластичного матеріалу.

Для роботи з блоком використовується подовжувальна штанга, 
конструкція якої дозволяє змінювати її довжину в межах від 450 до 750 мм.

1.4.5.1.4 Виносний детектор гамма-випромінення (рисунок 9) 
розміщений у металевому герметичному корпусі (1) циліндричної форми і 
підключається до пульта за допомогою кабелю (2) з роз’ємом (3). Довжина 
кабелю 30 м дозволяє операторові знаходитися на значній віддалі від 
радіоактивного джерела високої потужності.
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При дослідженні радіоактивних джерел середньої потужності 
застосовується телескопічна штанга (4), довжина якої в розгорнутому стані 
досягає 5 м. Корпус детектора кріпиться на кінці штанги за допомогою гачка, 
кабель підвішується уздовж штанги на спеціальних кільцях, а його 
невикористана частина намотується на каркас (5), закріплений на основній 
секції штанги (4). Цей каркас служить також для зберігання виносного 
детектора в неробочому стані.  

Телескопічна штанга в згорнутому стані з каркасом і виносним 
детектором гамма-випромінення при транспортуванні та зберіганні 
вкладається в чохол із щільної тканини (рисунок 10).

Рисунок 10– Чохол виносного детектора гамма-випромінення

1.4.5.1.5 Футляр (1) (рисунок 11) служить для підвищення зручності 
користування дозиметром при роботі на місцевості, а також для зберігання і 
транспортування дозиметра в складі укладального ящика. Блок детектування
в неробочому стані вкладається в спеціальний відсік і закривається клапаном. 
На внутрішній поверхні накривки футляра закріплена фотобатарея (2).

2
3

4

1 5

Рисунок 9 - Виносний детектор гамма-випромінення
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На зовнішній поверхні накривки розташована П-подібна поворотна 
ручка переносу. Ручка переносу може фіксуватися в довільному положенні, 
що дозволяє використовувати її як регульований упор для встановлення 
фотобатареї під оптимальним кутом до джерела світла. До футляра кріпляться 
ремені (3), що дозволяють носити дозиметр в одному з двох положень: 
робочому (на грудях) і похідному (на плечі). 

1.4.5.1.6 Телефон (4) (рисунок 11) складається з двох малогабаритних 
телефонів і кабелю зі штепсельною вилкою для підключення до пульта. 
Малогабаритні телефони закріплюються на тримачі з м’якого матеріалу.

Рисунок 11 – Дозиметр у футлярі
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1.4.5.1.7 Блок живлення (1) (рисунок 12) під’єднується до дозиметра за 
допомогою кабелю довжиною 1 м, який закінчується роз’ємом. Модель блока
живлення в комплекті постачання не регламентується.

Рисунок 12 – Блок живлення і кабель живлення

Кабель живлення (2) (рисунок 12) служить для під’єднання дозиметра 
до автомобільного акумулятора з напругою живлення 12 В. Кабель має 
довжину 10 м і під’єднується до дозиметра за допомогою роз’єму. Другий 
кінець кабелю закінчується двома акумуляторними затискачами: плюсовим 
червоного кольору і мінусовим - чорного. 

Дозиметр має захист від помилкового під’єднання зовнішнього джерела 
живлення зі зворотньою полярністю. Усі блокові та кабельні роз’єми 
дозиметра для запобігання забруднення або окислювання контактів мають 
заглушки, які використовуються в перервах між роботою, а також при 
зберіганні і транспортуванні дозиметра. 

1.4.5.1.8 Укладальний ящик (рисунок 13) призначений для зберігання і 
транспортування основного комплекту дозиметра. Ящик виготовлений з 
фанери, пофарбований емаллю захисного кольору і має відкидну накривку на 
петлях з обмежниками. Накривка закривається двома натяжними замками. Для 
перенесення ящика служить П-подібна ручка. В ящику і на внутрішній стороні 
накривки виконані відсік, комірки, гнізда, затискачі для розміщення дозиметра 
і його складових частин, інструменту, приладдя, запасних частин, 
експлуатаційної документації. 
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Рисунок 13 – Укладальний ящик

1.4.5.1.9 Окрім описаних у пунктах 1.4.5.1.1 – 1.4.5.1.8 виробів у 
комплект дозиметра входять запасні частини, інструмент і приладдя, що 
зазначені в таблиці 1.2, які використовуються при технічному обслуговуванні, 
ремонті, повірці дозиметра.
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1.5 Засоби вимірювання, інструмент і оснащення
1.5.1 Перелік засобів вимірювання, інструменту й оснащення, що 

необхідні для проведення контролю, регулювання і поточного ремонту 
дозиметра і його складових частин, наведений у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 - Перелік засобів вимірювання, інструменту й оснащення
Найменування НД або основні технічні вимоги

1 Спеціалізований контрольний 
пристрій з джерелом  137Cs

ОСГИ, 
ПЕД гамма-випромінення від джерела в точ-
ці вимірювання – від 10 до 30 мкЗв/год

2 Секундомір Похибка ± 1 с/добу
3 Вольтметр універсальний 
цифровий

В7-35,
діапазон виміру напруги постійного 
струму від 10-4  до 1000 В; 
діапазон вимірювання сили постійного 
струму від 10-7  до 1 А

4 Джерело живлення 
універсальне

ИПУ-12У2,
вихідна напруга від 0 до 30 В;
вихідний струм від 0 до 2,5 А

5 Еталонне устаткування 
гамма-випромінення

УПГД-2, діапазон потужності 
експозиційної дози гамма-випромінення 
від 100 мкР/год до 100 Р/год

6 Спеціальне метрологічне 
устаткування

Діапазон потужності експозиційної дози 
гамма-випромінення 
від 1,0 до 10000 Р/год

7 Джерело бета-випромінення 2СО, поверхнева густина потоку 
від 50 до 150 част./(см2хв)

8 Джерело бета-випромінення 2СО, поверхнева густина потоку 
від 750 до 1500 част./(см2хв)

9 Джерело бета-випромінення 2СО, поверхнева густина потоку
від 50000 до 150000 част./(см2хв)

10 Викрутка Викрутка 7810-0308, Гр.2 Хим. Окс.прм, 
ГОСТ 17199-71 (в ящику укладальному)

11 Прокладка ВІСТ.754152.002 (в ящику укладальному)
12 Прокладка ВІСТ.754152.002-01 (в ящику

укладальному)
13 Кнопка ВІСТ.753161.001 (в ящику укладальному)
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1.6 Маркування і пломбування

1.6.1 У верхній частині індикаторної панелі пульта дозиметра нанесені 
назва й умовне позначення засобу вимірювальної техніки. На задній стінці 
основи пульта закріплений металевий шильдик, на якому нанесений 
заводський порядковий номер і дата виготовлення дозиметра.

1.6.2 На накривці укладального ящика нанесений шифр дозиметра. 
1.6.3 Пломбування дозиметра здійснює підприємство-виробник. Пульт 

дозиметра пломбується в заглибленнях під головки гвинтів кріплення на 
основі і на панелі індикації.

1.6.4 Основний комплект дозиметра розміщений в укладальному ящику, 
який перед відвантаженням замовнику пломбується двома пломбами біля 
натяжних замків.

1.6.5 Зняття пломб і повторне пломбування дозиметра здійснює 
організація, що робить ремонт або повірку дозиметрів.

1.7 Упакування
1.7.1 Підприємство-виробник виготовляє дозиметри-радіометри МКС-У

шляхом доробки (модернізації) рентгенметрів ДП-5В, які надає організація-
замовник. При цьому використовується транспортна тара (ящики, контейнери) 
організації-замовника. У випадку відсутності транспортної тари в замовника 
допускається транспортування дозиметрів в укладальних ящиках з захистом 
від ушкоджень такими пакувальними матеріалами як полімерна плівка, картон, 
тканина, обгортковий папір у декілька шарів і т.п.

1.7.2 Пакування виносного детектора гамма-випромінення
Виносний детектор гамма-випромінення розташовується на каркасі 

телескопічної штанги і вкладається в чохол із щільної тканини, який, своєю 
чергою, вкладається в чохол з поліетиленової плівки. Поліетиленовий чохол 
заварюється. Для зовнішнього пакування використовується коробка з 
гофрованого картону. Клапани коробки заклеюються липкою стрічкою. 
Маркування коробки здійснюється відповідно до конструкторської 
документації.  
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2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

2.1 Експлуатаційні обмеження
Експлуатаційні обмеження зазначені в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 - Експлуатаційні обмеження

Назва обмежувальної характеристики Параметри обмежувальної
характеристики

1 Температура навколишнього повітря від мінус 40 до 50 оС
2 Відносна вологість до (953) %  за температури 35 оС

без конденсування вологи
3 Дощування інтенсивність не більше 

(52) мм/хв
4 Занурення виносного детектора 
гамма-випромінення у воду глибина до 0,5 м

5 Дія фотонного іонізуючого 
випромінення:
- на пульт дозиметра 
- на виносний детектор гамма-
випромінення

ПЕД до 1,0 Зв/год протягом 50 хв

ПЕД до 100 Зв/год протягом 500 хв
Примітка – При роботі в діапазоні температур від мінус 21 до мінус 

40 оС на дозиметр потрібно подати живлення від зовнішнього джерела 
(блока живлення 220 В / =12 В або автомобільної акумуляторної батареї).

2.2  Підготовка дозиметра до роботи 
2.2.1 Заходи безпеки
2.2.1.1 У дозиметрі відсутні зовнішні деталі, на які могли б потрапити 

небезпечні для життя напруги.
2.2.1.2 При роботі з джерелами іонізуючих випромінень повинні 

дотримуватися вимоги радіаційної безпеки,  викладені в таких документах:
„Норми радіаційної безпеки України (НРБУ)”;
„Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України 

(ОСПУ-2005). Державні санітарні правила 6.177-2005-09-02”. 
У випадку забруднення дозиметр підлягає дезактивації методом 

протирання його зовнішніх поверхонь марлевим тампоном, що змочений у 
штатному дезактивуючому засобі.

2.2.1.3 Дозиметр за вимогами пожежної безпеки відповідає
ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2.1.4 Дозиметр відповідає вимогам ГОСТ 12.1.019-79 в частині 
захисту людини від ураження електричним струмом для класу безпеки 0 згідно 
з ГОСТ 12.2.007.0-75.
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2.2.2 Обсяг і послідовність зовнішнього огляду
2.2.2.1 При введенні дозиметра в експлуатування розпакуйте його і 

перевірте його комплектність, проведіть зовнішній огляд з метою визначення 
наявності механічних ушкоджень.

2.2.2.2 При введенні в експлуатування дозиметра, що був на 
консервації, проведіть його розконсервацію і перевірку працездатності.

2.2.2.3 Зробіть відмітки у формулярі про розконсервацію і введення 
дозиметра в експлуатування.

2.2.3 Правила і порядок перевірки готовності дозиметра до роботи
2.2.3.1 Перед початком роботи необхідно ознайомитися з розташуванням 

і призначенням органів управління.
2.2.3.2 Відкрити відсік живлення в пульті дозиметра і переконатися в 

наявності в касеті п’яти акумуляторів, у надійності контактів і відсутності 
виділення солей на акумуляторах після тривалого зберігання дозиметра. У 
випадку наявності соляних виділень акумулятори з касети вийняти і, по 
можливості, почистити або, при необхідності, замінити. Після цього касету з 
акумуляторами установити на місце і закрити накривкою.

2.2.3.3 У разі потреби (наявність на рідкокристалічному індикаторі 
ознаки розрядження у вигляді мигання мінімум трьох з наявних чотирьох 
сегментів символу елемента живлення, що висвічується при увімкненні 
дозиметра незалежно від обраного режиму) зарядити батарею акумуляторів 
згідно з 2.3.4.11 НЕ. 

2.2.3.4 При необхідності вимірювання аварійних рівнів ПЕД фотонного 
іонізуючого випромінення необхідно до пульта дозиметра приєднати виносний 
детектор гамма-випромінення за допомогою з’єднувального кабелю через 
відповідний роз’єм у нижній бічній частині пульта дозиметра. 

2.2.4 Рекомендації з увімкнення і випробування дозиметра з описом 
операцій з перевірки дозиметра в роботі

2.2.4.1 Підготуйте дозиметр до роботи. Для цього необхідно:
- вийняти пульт дозиметра з укладального ящика, а виносний детектор 

гамма-випромінення разом з телескопічною штангою і каркасом зі свого чохла;
- вийняти блок детектування (КБД) з футляра пульта і приєднати до 

нього штангу, для чого вставити торцевий захват штанги в сполучне гніздо 
КБД, натиснути до упора і повернути до фіксації;

- пристебнути до футляра пульта поясний і плечовий ремені.
2.2.4.2 Увімкнути дозиметр, короткочасно натиснувши кнопку УВМК. 

При цьому дозиметр повинен відразу працювати в режимі вимірювання ПЕД 
фотонного іонізуючого випромінення, про що будуть свідчити символ "γ" і 
одиниці вимірювання "μSv/h" на рідкокристалічному індикаторі, а також 
звукові сигнали при реєстрації кожного гамма-кванта.
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Не пізніше ніж через 5 с на рідкокристалічному індикаторі повинне
висвітитись орієнтовне значення гамма-фону. При цьому, до моменту 
завершення процесу усереднення результатів вимірювань, цифрові розряди 
рідкокристалічного індикатора висвічуватимуться у режимі мигання.

З касети із контрольним джерелом, що розташована на внутрішній 
стороні накривки укладального ящика, відкрутити накривку. 

Піднести КБД місцем розташування метрологічної мітки "+" упритул 
до контрольного джерела і здійснити контрольне вимірювання ПЕД 
фотонного іонізуючого випромінення. Отриманий результат після 
припинення мигання цифрових розрядів рідкокристалічного індикатора 
повинен відповідати значенню _________  ________ мкЗв/год. 

2.2.4.3 Натиснути кнопку "γ/" і утримувати її в натисненому стані до 
переходу дозиметра в режим вимірювання поверхневої густини потоку 
частинок бета-випромінення. При цьому на рідкокристалічному індикаторі 
повинні висвітитися символ "" і одиниці вимірювання "103/(сm2min)", а 
кожна зареєстрована бета-частинка повинна супроводжуватися звуковим 
сигналом. Піднести КБД торцем упритул до контрольного джерела, 
попередньо відкривши вікно бета-детектора, і здійснити контрольне
вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення.

Отриманий результат після припинення мигання цифрових розрядів 
рідкокристалічного індикатора повинен відповідати значенню
_________  ________ 103/(см2хв).

Касету з контрольним джерелом закрити накривкою.
Примітка – Контрольні значення від джерела 137Cs необхідно 

корегувати відповідно до періоду напіврозпаду радіонукліда.
2.2.4.4 Короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ і переконатися в 

переході дозиметра в режим індикації ЕД оператора. При цьому на 
рідкокристалічному індикаторі повинні висвітитися символ "γ" і одиниці 
вимірювання "mSv", а кома повинна розташовуватися після першого зліва 
цифрового розряду.

2.2.4.5 Короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ і переконатися в 
переході дозиметра в режим індикації часу накопичення ЕД оператором. При 
цьому між двома парами цифрових  розрядів на рідкокристалічному індикаторі 
має висвітитися кома, що повинна мигати з періодом 1 с. Щохвилини крайній 
праворуч цифровий розряд повинен змінюватися на одиницю.

2.2.4.6 Короткочасно натиснути кнопку СВІТЛО і переконатися, що
увімкнулося підсвічування шкали, яке повинне вимкнутися через 8 с. 

2.2.4.7 Короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ і переконатися в 
переході дозиметра в режим перегляду результатів вимірювань, записаних в 
енергонезалежну пам’ять. Ознакою цього режиму на рідкокристалічному 
індикаторі є символ "Arch", що чергується з останнім записаним в 
енергонезалежну пам’ять результатом вимірювання.
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Якщо в енергонезалежній пам’яті немає раніше записаних результатів 
вимірювань ПЕД фотонного іонізуючого випромінення або поверхневої 
густини потоку частинок бета-випромінення, дозиметр перейде у режим 
вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення.

2.2.4.8 Короткочасним натисканням кнопки РЕЖИМ переключити 
дозиметр з режиму перегляду результатів вимірювань, записаних в 
енергонезалежну пам’ять, у режим вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого 
випромінення. Приєднати до пульта дозиметра виносний детектор гамма-
випромінення і спостерігати на рідкокристалічному індикаторі висвічування 
символу "γ" і одиниць вимірювання "mSv/h". Під час вимірювання ПЕД 
фотонного іонізуючого випромінення за допомогою виносного детектора 
звукові сигнали при реєстрації гамма-квантів не формуються.

2.2.4.9 У режимі вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого 
випромінення від’єднати від пульта дозиметра виносний детектор гамма-
випромінення і приєднати телефон до відповідної розетки у лівій нижній 
частині корпусу пульта та переконатися в працездатності телефону по звуковій 
сигналізації зареєстрованих гамма-квантів.

2.2.5 Перелік можливих неполадок і методи їх усунення
2.2.5.1 Перелік можливих неполадок і методи їх усунення зазначені в 

таблиці 2.2.
Таблиця 2.2 - Перелік можливих неполадок і методи їх усунення

Вид неполадки та
 її прояв

Імовірна причина 
неполадки

Метод усунення 
неполадки

1 При натисканні кнопки 
УВМК дозиметр не 
вмикається 

1 Не заряджена батарея 
акумуляторів
2 Відсутній контакт 
між акумуляторами і 
клемами відсіку 
живлення
3 Батарея акумуляторів
вийшла з ладу

1 Зарядити батарею 
акумуляторів
2 Відновити контакт 
між акумуляторами і 
клемами відсіку 
живлення
3 Замінити 
акумулятори

2 Після заряджання 
батареї акумуляторів 
при увімкненні 
дозиметра на 
рідкокристалічному
індикаторі висвічується 
символ розрядження 
(мигання мінімум трьох 
сегментів символу 
елемента живлення на 
РІ)

1 Поганий контакт між 
акумуляторами і 
клемами відсіку 
живлення
2 Батарея акумуляторів
вийшла з ладу

1 Зачистити контакти 
і повторити 
заряджання батареї 
акумуляторів
2 Замінити 
акумулятори і 
повторити 
заряджання батареї 
акумуляторів
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Кінець таблиці 2.2

Вид неполадки та її прояв
Імовірна
причина 

неполадки

Метод усунення 
неполадки

3 При живленні дозиметра чи
заряджанні акумуляторної 
батареї від блока живлення, 
автомобільного акумулятора 
або фотобатареї дозиметр не 
вмикається

Обрив 
провідника в
з’єднувальному 
кабелі

Усунути обрив 
провідника в
з’єднувальному кабелі

4 Відсутній звуковий сигнал  
у телефоні при реєстрації 
блоками детектування
іонізуючих частинок

Обрив 
провідника в
з’єднувальному 
кабелі

Усунути обрив 
провідника в
з’єднувальному кабелі

2.2.5.2 У випадку неможливості усунення зазначених у таблиці 2.2 
неполадок або при виникненні більш складних неполадок дозиметр підлягає 
передачі в ремонт у відповідні ремонтні служби або передачі в ремонт 
підприємству-виробнику. 

2.3  Застосування дозиметра
2.3.1 Заходи безпеки при застосуванні дозиметра
2.3.1.1 При застосуванні дозиметра необхідно пам’ятати, що для 

перевірки працездатності дозиметра використовується контрольне джерело 
радіоактивного випромінення 137Cs. Джерело знаходиться у спеціальній касеті, 
конструкція якої гарантує повну безпеку роботи з джерелом під час перевірки і 
яка закріплена до внутрішньої сторони накривки укладального ящика. Після 
завершення перевірки працездатності дозиметра касету з контрольним 
джерелом необхідно закривати захисною накривкою, якою обладнана касета.

2.3.1.2 При роботі з джерелами іонізуючих випромінень повинні 
дотримуватися вимоги радіаційної безпеки, викладені в таких документах:

"Норми радіаційної безпеки України (НРБУ)";
"Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України 

(ОСПУ-2005). Державні санітарні правила 6.177-2005-09-02".
2.3.1.3 При застосуванні дозиметра необхідно пам’ятати, що блок 

живлення 220 В / 12 В, який використовується для заряджання батареї 
акумуляторної, допускається застосовувати лише у приміщенні чи під навісом, 
що захищає виріб від атмосферних опадів.

Безпосереднє застосування дозиметра небезпеки для обслуговуючого 
персоналу і навколишнього середовища не несе.
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2.3.2 Режими роботи дозиметра
Дозиметр працює в таких режимах:
- вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення за допомогою 

КБД або ВД;
- вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-

випромінення за допомогою КБД;
- індикація вимірюваного значення ЕД фотонного іонізуючого 

випромінення;
- індикація часу накопичення ЕД фотонного іонізуючого випромінення;
- перегляд результатів вимірювань, записаних в енергонезалежну пам'ять.

2.3.3 Органи управління роботою дозиметра
Управління роботою дозиметра здійснюється за допомогою кнопок 

УВМК, РЕЖИМ, "γ/" і СВІТЛО, що розташовані на передній панелі пульта.
Кнопка УВМК призначена для увімкнення та вимкнення дозиметра, а 

також для запису результату вимірювання в енергонезалежну пам’ять.
Кнопка СВІТЛО призначена для увімкнення та вимкнення 

підсвічування шкали дозиметра.
Кнопка РЕЖИМ призначена для зміни режимів роботи дозиметра.
Загальний алгоритм управління дозиметром за допомогою органів 

управління здійснюється таким чином.
Після увімкнення дозиметр завжди переходить в режим вимірювання 

ПЕД фотонного іонізуючого випромінення. Короткочасні натискання кнопки 
РЕЖИМ переводять дозиметр із режиму в режим в такій послідовності:

- вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення або 
вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення;

- індикація вимірюваного значення ЕД фотонного іонізуючого 
випромінення;

- індикація часу накопичення ЕД;
- перегляд результатів вимірювань, записаних в енергонезалежну пам’ять.
З режиму перегляду результатів вимірювань після натискання кнопки 

РЕЖИМ дозиметр знову повертається в режим вимірювання ПЕД фотонного 
іонізуючого випромінення або поверхневої густини потоку частинок бета-
випромінення.

Якщо в енергонезалежній пам’яті немає записаних результатів 
вимірювань ПЕД фотонного іонізуючого випромінення або поверхневої 
густини потоку частинок бета-випромінення, то при натисканні  кнопки
РЕЖИМ дозиметр з режиму індикації часу накопичення ЕД відразу 
повертається у режим вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення
або поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення.

Переключення дозиметра з вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого 
випромінення на вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-
випромінення і навпаки виконується за допомогою кнопки "γ/". Для 
переключення необхідно натиснути й утримувати в натиснутому стані цю 
кнопку не менше 2 с.
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2.3.4 Порядок роботи з дозиметром
2.3.4.1 Увімкнення-вимкнення дозиметра
Для увімкнення дозиметра необхідно короткочасно натиснути кнопку 

УВМК. Про увімкнення дозиметра свідчать інформація, що висвічується на 
рідкокристалічному індикаторі, та звукова сигналізація зареєстрованих 
гамма-квантів. 

Для вимкнення дозиметра необхідно повторно натиснути й утримувати
в натиснутому стані не менше 6 с  кнопку УВМК. 

2.3.4.2 Увімкнення-вимкнення підсвічування шкали
Для увімкнення підсвічування шкали дозиметра на 8 с необхідно 

короткочасно натиснути кнопку СВІТЛО. Після завершення 8 с підсвічування 
шкали автоматично вимкнеться.

Для увімкнення неперервного підсвічування шкали дозиметра 
необхідно натиснути й утримувати в натиснутому стані кнопку СВІТЛО
(приблизно 6 с) до короткочасного подвійного мигання підсвічування. Для 
вимкнення підсвічування шкали необхідно короткочасно натиснути кнопку 
СВІТЛО.

2.3.4.3 Вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення
Після увімкнення дозиметр завжди переходить в режим вимірювання 

ПЕД фотонного іонізуючого випромінення. Ознаками цього режиму на 
рідкокристалічному індикаторі є символ "γ" і одиниці вимірювання "μSv/h", 
“ mSv/h” або “ Sv/h”.

Вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення можна 
проводити за допомогою комбінованого блока детектування (КБД) або 
виносного детектора (ВД). Доки до роз’єму на пульті дозиметра не буде 
приєднаний кабель ВД, вимірювання відбуватиметься за допомогою КБД. Як 
тільки до роз’єму на пульті дозиметра буде приєднаний кабель ВД, дозиметр 
автоматично почне вимірювати ПЕД фотонного іонізуючого випромінення за 
допомогою ВД. Після від’єднання кабелю ВД від пульта дозиметра він знову 
почне вимірювати ПЕД за допомогою КБД.

Для вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення за 
допомогою КБД зорієнтувати КБД метрологічною міткою "+" у напрямку на 
обстежуваний об’єкт. Під час вимірювання ПЕД за допомогою КБД кожний 
зареєстрований гамма-квант супроводжується коротким звуковим сигналом.

Результати вимірювання почнуть виводитись на рідкокристалічний
індикатор з інтервалом 2 с відразу після початку вимірювання. Поки 
статистична похибка результатів вимірювання ПЕД більша ніж допустима 
відносна основна похибка, що зазначена у таблиці 1.1, цифрові розряди на 
рідкокристалічному індикаторі будуть мигати. Початкові результати можна 
використовувати для оперативної оцінки ПЕД вимірюваного випромінення.
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У процесі інтегрування статистична похибка вимірювань буде 
зменшуватись і, коли стане меншою ніж допустима відносна основна похибка, 
мигання цифрових розрядів рідкокристалічного індикатора буде припинено.

Якщо ПЕД вимірюваного випромінення суттєво не змінюється, то 
процес інтегрування буде продовжуватись далі і, відповідно, статистична 
похибка буде зменшуватись. Значна зміна (більше ніж у 10 разів) ПЕД
вимірюваного випромінення призведе до автоматичного перезапуску процесу 
інтегрування, що надасть можливість швидкої оцінки нової ПЕД. Процес 
інтегрування можна також перезапустити примусово коротким натисканням 
кнопки "γ/".

Результатом вимірювання ПЕД слід вважати кожне значення ПЕД,
отримане після припинення мигання цифрових розрядів рідкокристалічного 
індикатора.

Миттєве значення інтенсивності випромінення можна оцінити за 
аналоговим індикатором, що розташований у правому верхньому полі 
рідкокристалічного індикатора. Аналоговий індикатор складається з двадцяти 
сегментів, що перекривають весь діапазон вимірювального каналу в 
псевдологарифмічному масштабі. 

Для вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення за 
допомогою ВД необхідно під’єднати кабель ВД до роз’єму на пульті 
дозиметра та розмістити ВД біля об’єкта, що обстежується. Під час
вимірювання ПЕД за допомогою ВД зареєстровані гамма-кванти не 
супроводжуються звуковими сигналами.

Результатом вимірювання ПЕД слід вважати середнє арифметичне з 
п’яти останніх вимірювань, отриманих через 15 с після початку вимірювання.

Аналогічно роботі з КБД, миттєве значення інтенсивності випромінення 
можна оцінити за аналоговим індикатором.

У дозиметрі передбачена можливість запису в енергонезалежну пам’ять 
до 4096 результатів вимірювань. Для запису результату вимірювання в 
енергонезалежну пам’ять необхідно короткочасно натиснути кнопку УВМК. 
Це викличе появу на рідкокристалічному індикаторі символу  "Р"  і трьох 
цифрових розрядів праворуч від нього, що визначають номер об’єкта, на якому 
відбувався вимір. Номер об’єкта може бути заданий в діапазоні від 000 до 999.

Задання номера об’єкта відбувається за допомогою кнопок "γ/β" і 
РЕЖИМ. Короткочасне натискання кнопки "γ/β" змінює на одиницю значення 
цифрового розряду, що мигає. Натискання кнопки "γ/β" і утримування її в 
такому стані призводить до автоматичної послідовної зміни значення 
цифрового розряду, що мигає. Відпускання кнопки "γ/β" припиняє цю зміну 
значень. Короткочасне натискання кнопки РЕЖИМ дозволяє почати зміну 
значення наступного цифрового розряду. Тепер цей розряд починає мигати. 
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Запис в енергонезалежну пам’ять результату вимірювання та номера 
об’єкта відбувається після короткочасного натискання кнопки УВМК і 
супроводжується характерним миганням аналогового індикатора. Одночасно із 
записом цієї інформації, в енергонезалежну пам’ять автоматично записується 
час та дата проведення запису. 

Інформація про час і дату береться з лічильника часу та дати дозиметра. 
Цей лічильник працює неперервно з моменту встановлення акумуляторів у 
відсік живлення дозиметра. Прив’язка цього лічильника до реального часу та 
дати відбувається під час обміну інформацією з персональним комп’ютером 
(ПК) через інфрачервоний порт.

Після запису дозиметр автоматично повернеться у режим вимірювання
ПЕД фотонного іонізуючого випромінення.

Якщо протягом 16 с не буде зроблений запис, дозиметр автоматично 
повернеться в режим вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення.

У дозиметрі є можливість програмування порогового рівня ПЕД 
фотонного іонізуючого випромінення, у разі перевищення якого дозиметр 
почне видавати світловий та двотональний звуковий сигнали. Для кожного з 
блоків детектування програмується окремий пороговий рівень. При 
програмуванні нульового значення порогового рівня перевірка на 
перевищення відключається. При включенні дозиметра всі порогові рівні 
обнулюються.

Під час вимірювання ПЕД за допомогою КБД пороговий рівень 
програмується в діапазоні від 0 до 9,999 Зв/год з дискретністю 0,1 мкЗв/год, 
під час вимірювання за допомогою ВД - в діапазоні від 0 до 99,99 Зв/год з 
дискретністю 10 мЗв/год.

Для перегляду запрограмованого порогового рівня необхідно натиснути 
кнопку УВМК і, утримуючи її в такому стані, натиснути кнопку "γ/β". 
Пороговий рівень буде відображатись на рідкокристалічному індикаторі до 
відпускання кнопки "γ/β".

Якщо утримувати кнопку "γ/β" більше шести секунд, то попередньо 
запрограмований пороговий рівень обнулиться і буде надано можливість 
запрограмувати новий пороговий рівень. Про можливість запрограмувати 
новий пороговий рівень свідчить початок мигання молодшого цифрового 
розряду, який можна корегувати. Програмування нового порогового рівня 
відбувається за допомогою кнопок "γ/β" і РЕЖИМ аналогічно до введення
номера об’єкта при роботі з енергонезалежною пам’яттю. За допомогою 
кнопки "γ/β" відбувається зміна значення мигаючого цифрового розряду, за 
допомогою кнопки РЕЖИМ відбувається перехід до корекції наступного 
цифрового розряду.  Після корекції останнього цифрового розряду новий 
пороговий рівень фіксується в пам’яті дозиметра, про що інформує 
короткочасне мигання всіх чотирьох цифрових розрядів рідкокристалічного 
індикатора та повернення дозиметра в режим вимірювання ПЕД фотонного 
іонізуючого випромінення.
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Якщо в процесі програмування нового порогового рівня виникне пауза 
більше ніж на 16 с, тобто оператор не буде натискати на кнопки "γ/β" і 
РЕЖИМ, то дозиметр автоматично повернеться в режим вимірювання ПЕД 
фотонного іонізуючого випромінення із попереднім пороговим рівнем.

2.3.4.4 Вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-
випромінення

Для переходу з режиму вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого 
випромінення в режим вимірювання поверхневої густини потоку частинок 
бета-випромінення необхідно натиснути та утримувати в такому стані кнопку 
"γ/β" не менше 2 с. Кабель ВД обов’язково повинен бути від’єднаний від 
роз’єму на пульті дозиметра. Ознаками режиму вимірювання поверхневої 
густини потоку частинок бета-випромінення на рідкокристалічному 
цифровому індикаторі є символ "" і одиниці вимірювання "103/(сm2min)".

 Вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення 
можна проводити тільки за допомогою КБД. Для цього необхідно відкрити вікно 
бета-детектора КБД, зорієнтувати його торцем паралельно поверхні, що 
обстежується, і розташувати на мінімальній відстані. Кожна зареєстрована бета-
частинка буде супроводжуватися коротким звуковим сигналом.

Результати вимірювання почнуть виводитись на рідкокристалічний
індикатор з інтервалом 2 с відразу після початку вимірювання. Поки 
статистична похибка результатів вимірювання поверхневої густини потоку 
частинок бета-випромінення більша ніж допустима відносна основна похибка, 
що зазначена у таблиці 1.1, цифрові розряди на рідкокристалічному індикаторі 
будуть мигати. Початкові результати можна використовувати для оперативної 
оцінки вимірюваної поверхневої густини потоку. У процесі інтегрування 
статистична похибка вимірювань буде зменшуватись і, коли стане меншою 
ніж допустима відносна основна похибка, мигання цифрових розрядів 
рідкокристалічного індикатора буде припинено.

Якщо поверхнева густина вимірюваного потоку частинок бета-
випромінення суттєво не змінюється, то процес інтегрування буде 
продовжуватись далі і відповідно статистична похибка буде зменшуватись. 
Значна зміна (більше ніж у 10 разів) поверхневої густини вимірюваного потоку 
призведе до автоматичного перезапуску процесу інтегрування, що надасть 
можливість швидкої оцінки нової поверхневої густини. Процес інтегрування 
можна також перезапустити примусово коротким натисканням кнопки "γ/".

Результатом вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-
випромінення слід вважати кожне значення поверхневої густини, що отримане 
після припинення мигання цифрових розрядів рідкокристалічного індикатора.

Миттєве значення інтенсивності потоку бета-частинок можна також 
оцінити за аналоговим індикатором, що розташований в правому верхньому 
полі рідкокристалічного індикатора. 
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Аналоговий індикатор складається з двадцяти сегментів, що 
перекривають весь діапазон вимірювального каналу в псевдологарифмічному 
масштабі. 

У дозиметрі реалізована можливість вимірювання та запам’ятовування 
сумарного значення власного гамма-фону детектора та гамма-фону об’єкта, що 
досліджується, для подальшого його віднімання від результатів вимірювання
поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення. Відразу після 
переходу дозиметра в режим вимірювання поверхневої густини потоку частинок 
бета-випромінення на рідкокристалічному індикаторі спостерігається мигаючий 
символ „γ”, який свідчить про те, що значення гамма-фону у результатах 
вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення не 
враховано. 

Для вимірювання гамма-фону необхідно закрити за допомогою фільтра 
вікно бета-детектора, розташувати його біля об’єкта, що досліджується, 
короткочасним натисканням кнопки "γ/" перезапустити процес інтегрування 
та дочекатись, коли цифрові розряди на рідкокристалічному індикаторі 
припинять мигати. Цей процес тривалий і може сягати до 10 хв на рівнях, 
близьких до фонових. Після припинення мигання цифрових розрядів на 
рідкокристалічному індикаторі необхідно короткочасно натиснути кнопку 
РЕЖИМ для запам’ятовування виміряного гамма-фону. Про те, що гамма-фон 
запам’ятовано і віднімається від результатів вимірювання поверхневої густини 
потоку частинок бета-випромінення, свідчить відсутність символу „γ” та 
значення на рідкокристалічному індикаторі, що близькі до нульових. Після 
цього відкрити вікно бета-детектора.

Подальші вимірювання будуть відбуватися з автоматичним відніманням 
запам’ятованого гамма-фону. 

При зміні об’єкта, що досліджується, перед вимірюванням поверхневої 
густини потоку частинок бета-випромінення, від нього необхідно видалити з 
пам’яті попереднє значення гамма-фону та виконати нове вимірювання та 
запам’ятовування гамма-фону.

Для цього необхідно:
- натиснути кнопку"γ/" й утримувати її в натиснутому стані до появи 

на рідкокристалічному індикаторі символу "γ" і одиниць вимірювання "μSv/h". 
Це переключить дозиметр з режиму вимірювання поверхневої густини потоку 
частинок бета-випромінення в режим вимірювання ПЕД фотонного 
іонізуючого випромінення;

- повторно натиснути кнопку"γ/" й утримувати її в натиснутому стані 
до появи на рідкокристалічному індикаторі символу "", мигаючого символу 
"γ" і одиниць вимірювання "103/(сm2min)". Це переключить дозиметр з 
режиму вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення в режим 
вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення;

- виконати вимірювання та запам’ятовування гамма-фону за 
вищенаведеною методикою.
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Запис результату вимірювання поверхневої густини потоку частинок 
бета-випромінення в енергонезалежну пам’ять буде заблоковано доти, поки не 
буде виміряно та запам’ятовано гамма-фон. Про це свідчить мигаючий символ 
"γ" на рідкокристалічному індикаторі. Після вимірювання та запам’ятовування 
гамма-фону блокування знімається і результат вимірювання можна записати 
до енергонезалежної пам’яті аналогічно до запису ПЕД фотонного іонізуючого 
випромінення.

У дозиметрі є можливість програмування порогового рівня поверхневої 
густини потоку частинок бета-випромінення, в разі перевищення якого 
дозиметр почне видавати світловий та двотональний звуковий сигнали. 
Пороговий рівень вводиться в діапазоні від 0 до 99,99·103 част./(см2·хв) з 
дискретністю 0,01 · 103 част./(см2·хв). При програмуванні нульового значення 
порогового рівня перевірка на перевищення відключається. При включенні 
дозиметра пороговий рівень обнулюється.

Перегляд запрограмованого та програмування нового порогового рівня 
поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення відбувається 
аналогічно до перегляду та програмування нового порогового рівня ПЕД, що 
описані в 2.3.4.3.

2.3.4.5 Індикація вимірюваного значення ЕД фотонного іонізуючого 
випромінення

Вимірювання ЕД відбувається за допомогою вбудованого у пульт ВДД. 
Вимірювання починається відразу після включення дозиметра і виконується 
незалежно від режиму його роботи. На момент увімкнення дозиметра значення 
ЕД буде дорівнювати 0,000 мЗв. За умов рівня гамма-фону, що близький до 
нормального природного, зміна молодшого розряду шкали ЕД на 
рідкокристалічному індикаторі на одиницю відбудеться приблизно через 
10 год. Виміряні значення ЕД автоматично запам’ятовуються в 
енергонезалежній пам’яті з інтервалом 5 хв.

У режим індикації вимірюваного значення ЕД фотонного іонізуючого 
випромінення дозиметр можна перевести з будь-якого іншого режиму роботи 
короткочасними натисканнями кнопки РЕЖИМ. Цей режим є наступним після 
режиму вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення або 
поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення. Ознаками режиму 
індикації вимірюваного значення ЕД на рідкокристалічному індикаторі є 
символ "γ" і одиниці вимірювання "mSv".

2.3.4.6 Індикація часу накопичення ЕД фотонного іонізуючого 
випромінення

У режим індикації часу накопичення ЕД фотонного іонізуючого 
випромінення дозиметр можна перевести з будь-якого іншого режиму роботи 
короткочасними натисканнями кнопки РЕЖИМ. Він є наступним після 
режиму індикації ЕД фотонного іонізуючого випромінення.
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У цьому режимі на рідкокристалічному індикаторі відображається час у
форматі:

ГГ.ХХ, 
де ГГ – години, а ХХ – хвилини накопичення ЕД.

Години та хвилини розділені крапкою, що мигає з частотою 1 Гц.

2.3.4.7 Перегляд результатів вимірювань, записаних в енергонезалежну 
пам’ять

Якщо в енергонезалежній пам’яті є записані результати вимірювань ПЕД 
фотонного іонізуючого випромінення або поверхневої густини потоку частинок 
бета-випромінення, то дозиметр з будь-якого іншого режиму роботи можна 
перевести в режим перегляду результатів вимірювань короткочасними 
натисканнями кнопки РЕЖИМ. 

Він є наступним після режиму індикації часу накопичення ЕД фотонного 
іонізуючого випромінення. Якщо ж в енергонезалежній пам’яті немає записаних 
результатів вимірювань ПЕД фотонного іонізуючого випромінення або 
поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення, то при натисканні 
кнопки РЕЖИМ дозиметр із режиму індикації часу накопичення ЕД відразу 
переходить у режим вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення.

Ознакою режиму перегляду результатів вимірювань на 
рідкокристалічному індикаторі є символ "Arch", що чергується з викликаним 
із пам’яті результатом вимірювання. У цьому режимі на рідкокристалічному 
індикаторі може відображатись як результат вимірювання ПЕД фотонного 
іонізуючого випромінення або поверхневої густини потоку частинок бета-
випромінення, так і номер об’єкта, до якого це вимірювання відноситься. 
Короткочасними натисканнями кнопки "γ/β" можна відображати на індикаторі 
або результат вимірювання, або номер об’єкта, до якого це вимірювання 
відноситься.

Короткочасне натискання кнопки УВМК дозволяє перейти до перегляду 
наступного результату вимірювання або номера об’єкта.

Результати вимірювання ЕД фотонного іонізуючого випромінення, що 
автоматично  зберігаються в енергонезалежній пам’яті, можна переглянути 
лише за допомогою ПК. Для цього інформацію з енергонезалежної пам’яті 
необхідно передати у ПК через інфрачервоний порт.

2.3.4.8 Передача інформації з енергонезалежної пам’яті через 
інфрачервоний порт у ПК

Для передачі інформації з енергонезалежної пам’яті у ПК необхідно 
дозиметр в увімкненому стані розташувати навпроти вікна адаптера 
інфрачервоного порту таким чином, щоб вікно інфрачервоного порту 
дозиметра, яке розташоване на передній стінці кожуха пульта, знаходилося на 
відстані не більше 30 см від вікна адаптера. На ПК, до якого підключений 
адаптер інфрачервоного порту, повинно бути запущено програмне 
забезпечення, яке приймає та обробляє інформацію від дозиметра.
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Час передачі результатів вимірювання ПК залежить від кількості 
записаних в енергонезалежну пам’ять результатів та становить від 5 до 45 с. 
Про закінчення процедури передачі свідчить звуковий сигнал і відповідне 
повідомлення на моніторі ПК.

Після коректного завершення передачі в ПК інформація з 
енергонезалежної пам’яті дозиметра стирається.

У процесі передачі інформації також відбувається програмування
лічильника часу та дати дозиметра даними про реальні час та дату з ПК. Цей 
лічильник працює неперервно і незалежно від обраного режиму роботи 
дозиметра та його стану (увімкнений або вимкнений) з моменту встановлення 
акумуляторів у відсік живлення дозиметра. 

2.3.4.9 Стирання інформації з енергонезалежної пам’яті
Стирання інформації з енергонезалежної пам’яті дозиметра можливе в 

режимі вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення або 
поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення. Для стирання 
інформації з енергонезалежної пам’яті необхідно:

- натиснути і, утримуючи в натиснутому стані кнопку УВМК,
короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ. Це викличе появу на 
рідкокристалічному індикаторі символу "Arch";

- відпустити кнопку УВМК та повторно короткочасно натиснути кнопку 
РЕЖИМ. Це призведе до стирання інформації з енергонезалежної пам’яті, про 
що буде свідчити дворазове мигання символу "Arch".

2.3.4.10 Контроль розряджання батареї акумуляторів
У процесі роботи дозиметра, незалежно від режиму його роботи, 

неперервно відбувається контроль розряджання акумуляторної батареї. 
Результати цього контролю відображаються за допомогою символу елемента 
живлення, що розташований в правому нижньому куті рідкокристалічного 
індикатора. Цей символ складається з чотирьох сегментів, які відповідають 
повній ємності батареї акумуляторів. 

При розрядженні батареї приблизно на 25 % її ємності починає мигати 
перший з чотирьох сегментів, при розрядженні приблизно на 50 % -
починають мигати два сегменти, при розрядженні приблизно на 75 % -
починають мигати три сегменти. При повному розрядженні батареї 
акумуляторів мигають усі чотири сегменти символу елемента живлення.

2.3.4.11 Заряджання батареї акумуляторів
Мигання трьох або чотирьох сегментів символу елемента живлення 

свідчить про необхідність заряджання батареї акумуляторів. Заряджання 
батареї акумуляторів проводиться за допомогою вбудованого в пульт 
автоматичного зарядного пристрою. 
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Зовнішнім джерелом живлення для заряджання може бути блок 
живлення 220 В / 12 В, автомобільний акумулятор (+12 В) або фотобатарея 
(у польових умовах за умови прямого сонячного освітлення). Для заряджання
зовнішнє джерело живлення необхідно під’єднати до роз’єму на пульті 
дозиметра. Автомобільний акумулятор під’єднується за допомогою кабелю 
живлення, що входить у склад дозиметра.

Заряджання батареї акумуляторів від блока живлення 220 В / 12 В 
необхідно проводити тільки в приміщенні або під навісом, який захищає блок 
живлення від атмосферних опадів.

Заряджання батареї акумуляторів від блока живлення або 
автомобільного акумулятора необхідно проводити при температурі 
навколишнього повітря від 5 до 40 оС. Заряджання при температурі, що не 
входить в цей діапазон, призведе до зростання часу заряджання та зменшення
ресурсу акумуляторної батареї.

Процес заряджання батареї акумуляторів виконується автоматично, стан 
цього процесу відображається світлодіодами ЗАРЯД та КІНЕЦЬ ЗАРЯДУ, що 
розміщені на панелі індикації та управління пульта дозиметра. Постійне 
світіння світлодіоду ЗАРЯД інформує про нормальний процес заряджання. 
Переривчасте світіння цього світлодіоду інформує, що процес заряджання
виконується при темепературі навколишнього середовища, яка вийшла за межі
рекомендованого діапазону. Постійне світіння світлодіоду КІНЕЦЬ ЗАРЯДУ 
інформує про нормальне завершення заряджання, переривчасте – про 
некоректне. У разі некоректного завершення заряджання необхідно перевірити 
стан батареї акумуляторів та зовнішніх джерел живлення.

Час заряджання батареї акумуляторів у рекомендованому діапазоні 
температур орієнтовно становить 2,5 год. Якщо процес заряджання
виконується при температурі навколишнього середовища, що вийшла за межі
рекомендованого діапазону, час заряджання зростає орієнтовно від 5 до 7 год. 
Час заряджання залежить також від залишкової ємності батареї акумуляторів.

Повторне заряджання акумуляторної батареї рекомендується 
виконувати тільки після повного її розрядження. Заряджання не повністю 
розрядженої батареї акумуляторів зменшує її ресурс.

2.3.5 Порядок контролювання працездатності дозиметра під час його 
експлуатування наведений у 2.2.4 НЕ.

2.3.6 Перелік можливих неполадок у процесі застосування дозиметра і 
рекомендації щодо дій при їхньому виникненні наведений у 2.2.5 НЕ.
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3  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

3.1 Технічне обслуговування дозиметра
3.1.1 Загальні вказівки
Перелік робіт під час технічного обслуговування (далі - ТО) дозиметра, 

їхня черговість і особливості на різних етапах експлуатування дозиметра 
зазначені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Перелік робіт при технічному обслуговуванні
Види технічного 
обслуговування

під час експлуатуванняПерелік робіт
повсяк-
денного

періодич-
ного

під час
довготрива-

лого
зберігання

Номер 
пункту 

НЕ

Зовнішній огляд
Перевірка комплектності
Перевірка працездатності
Вимкнення дозиметра
Відключення акумуляторної 
батареї та контроль стану її 
елементів
Відновлення ушкодженого 
фарбування
Повірка дозиметра
Запис у таблицю обліку 
роботи

+
-
+
+

-

-
-

+

+
+
+
+

-

+
+

-

+
+
+
+

+

+
+

-

3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
2.3.4.1

3.1.3.4

3.1.3.5
3.2

3.1.3.6
Примітка – Знаком "плюс" у таблиці позначено, що відповідна робота 
при цьому виді ТО проводиться, знаком "мінус" - не проводиться.

3.1.2 Заходи безпеки
Заходи безпеки під час проведення ТО цілком відповідають заходам 

безпеки, що зазначені у 2.3.1 НЕ.
Дозиметр відноситься до вибухо- і пожежобезпечних виробів.

3.1.3 Порядок технічного обслуговування дозиметра
3.1.3.1 Зовнішній огляд
Проведіть огляд дозиметра в такій послідовності:
а) перевірте справність укладального ящика - міцність кріплення ручки 

перенесення, замків, наявність і надійність кріплення амортизаційних 
прокладок, стан фарбування;

б) огляньте футляр, перевірте відсутність розривів, справність кріплення 
ременів, надійність фіксації накривок за допомогою кнопок;
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в) перевірте технічний стан поверхні дозиметра, цілісність пломб, 
відсутність подряпин, слідів корозії, пошкодження покриття;

г) перевірте технічний стан виносного детектора, комбінованого блока
детектування і з’єднувального кабелю - відсутність пошкоджень, вм’ятин, 
слідів корозії, потертості кабелю;

д) перевірте стан роз’ємів у місцях підключення фотобатареї, виносного 
детектора і телефону.

Почистіть укладальний ящик усередині та зовні від забруднень.
Протріть металеві непофарбовані частини дозиметра і його складових 

частин промасленою ганчіркою після роботи під дощем або після проведення 
спеціальної обробки.

3.1.3.2 Перевірка комплектності
Зробіть перевірку комплектності дозиметра згідно з таблицею 1.2. 

Одночасно перевірте технічний стан і правильність розміщення складових 
частин дозиметра, а також наявність експлуатаційної документації.

3.1.3.3 Перевірка працездатності дозиметра
3.1.3.3.1 Перевірка працездатності дозиметра і порядок її проведення 

здійснюються відповідно до 2.2.4 і таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 - Перевірка працездатності дозиметра

Назва роботи Хто 
виконує

Засоби 
вимірювання, 

допоміжні 
технічні
 пристрої

Контрольні
 значення 

параметрів

1  Перевірка роботи 
каналу вимірювання 
ПЕД фотонного 
іонізуючого 
випромінення за 
допомогою КБД
2  Перевірка роботи 
каналу вимірювання 
поверхневої густини 
потоку частинок бета-
випромінення за 
допомогою КБД

оператор

оператор

контрольне 
джерело 137Cs

контрольне 
джерело 137Cs

______  ______
мкЗв/год

______  ______
103 /(см2хв)
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3.1.3.3.2 Порядок проведення передремонтної дефектації і 
відбраковування

Необхідність передачі дозиметра в ремонт і вид необхідного ремонту 
оцінюються за такими критеріями:

- для передачі в середній ремонт:
а) відхід параметрів за границі контрольних значень при 

щоденній перевірці працездатності дозиметра;
б) відхід параметрів за границі контрольних значень при 

періодичній повірці дозиметра;
в) незначні дефекти в роботі рідкокристалічного індикатора, що 

не впливають на коректність зчитування результатів вимірювання;
г) відсутність підсвічування шкали дозиметра;
д) відсутність звукової сигналізації;

- для передачі в капітальний ремонт:
а) непрацездатність хоча б одного вимірювального каналу;
б) дефекти в роботі рідкокристалічного індикатора, що впливають 

на коректність зчитування результатів вимірювання;
в) значні механічні пошкодження деталей, що порушують захист 

від пилу та вологи. 

3.1.3.4 Відключення акумуляторної батареї та контроль стану її 
елементів

Відключення акумуляторної батареї без виймання акумуляторів з 
відсіку живлення здійснюється щоразу після завершення роботи з дозиметром.
Перед довготривалим зберіганням дозиметра здійснюється вимкнення 
дозиметра з вийманням акумуляторів з відсіку живлення. 

При цьому необхідно виконати такі операції:
- вимкнути дозиметр;
- зняти накривку відсіку живлення;
- вийняти акумулятори з відсіку;
- оглянути відсік живлення, перевірити наявність і цілісність 

герметизувальної прокладки та контактних пружин, очистити відсік живлення 
від забруднень, а контактні пружини від окислів;

- упевнитися у відсутності вологи, плям від солей на поверхнях 
акумуляторів батареї, а також ушкоджень ізоляційного покриття;

- запакувати акумулятори у поліетиленовий пакет та вкласти у 
спеціальний відсік укладального ящика.

3.1.3.5 Відновлення ушкодженого фарбування
Поновіть ушкоджене фарбування укладального ящика емаллю НЦ-1125 

ГОСТ 7930-73.
При цьому необхідно ретельно підібрати відтінок фарби, щоб 

виключити значну відмінність лакофарбового покриття. Потім з ділянки, що 
повинна бути пофарбована, зняти забруднення. Фарба на поверхню наноситься 
рівним шаром за допомогою пензля. 
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3.1.3.6 Запис у таблицю обліку роботи
Виконайте запис часу фактичної роботи дозиметра в розділі 11 

формуляра.

3.2 Повірка дозиметра
Повірці підлягають дозиметри відповідно до вимог ДСТУ 2708:2006

при випуску з виробництва, після ремонту і дозиметри, що перебувають в 
експлуатуванні (періодична повірка не рідше одного разу на рік).

3.2.1 Операції повірки
Під час проведення повірки повинні бути виконані операції, що 

зазначені в таблиці 3.3.
Таблиця  3.3 - Операції повірки

Найменування операції
№ пункту
методики 
повірки

1 Зовнішній огляд 3.2.4.1
2 Опробування 3.2.4.2
3 Визначення відносної основної похибки під час 
вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення 
за допомогою комбінованого блока детектування

3.2.4.3

4 Визначення відносної основної похибки під час 
вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення 
за допомогою виносного детектора гамма-випромінення

3.2.4.4

5 Визначення відносної основної похибки під час 
вимірювання ЕД фотонного іонізуючого випромінення 
за допомогою вбудованого детектора дози оператора

3.2.4.5

6 Визначення відносної основної похибки під час 
вимірювання поверхневої густини потоку частинок 
бета-випромінення за допомогою комбінованого блока
детектування

3.2.4.6

3.2.2 Засоби повірки
Під час проведення повірки повинні застосовуватися такі засоби 

вимірювання:
- устаткування повірочне гамма-дозиметричне УПГД-2;
- робочі еталонні джерела з радіонуклідами 90Sr+90Y типу 2СО;
- робоче  еталонне джерело з радіонуклідом 137Cs  типу ОСГИ;
- спеціальне метрологічне устаткування з еталонними джерелами 60Со 

високої активності;
- секундомір електронний.
Усі засоби повірки повинні мати чинні свідоцтва про повірку або 

державну метрологічну атестацію.
Примітка – Допускається застосування інших еталонних засобів 

вимірювання з характеристиками не гірше зазначених у 3.2.2.
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3.2.3 Умови повірки
Під час проведення повірки повинні дотримуватись такі умови:
- температура навколишнього 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 (6,00±0,25) В.

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

дозиметра таким вимогам:
- комплектність повинна відповідати розділу 3 формуляра 

ВІСТ.412129.004 ФО;
- марковання повинне бути чітким;
- пломби ВТК не повинні бути порушені;
- дозиметр не повинен мати механічних ушкоджень, що впливають на 

його працездатність.

Примітка – Комплектність дозиметра перевіряється тільки при виході з 
виробництва.

3.2.4.2 Опробування
Увімкнути дозиметр і розташувати КБД поруч із джерелом гамма-

випромінення 137Cs типу ОСГИ. На рідкокристалічному індикаторі пульта 
спостерігати зростання над рівнем фону відліків ПЕД та звукову сигналізацію 
при реєстрації гамма-квантів блоком детектування.

Перевести дозиметр у режим вимірювання поверхневої густини потоку 
частинок бета-випромінення, розташувати КБД вікном бета-детектора над
поверхнею джерела типу 2СО і на рідкокристалічному індикаторі пульта 
спостерігати зростання над рівнем фону відліків поверхневої густини потоку 
частинок бета-випромінення і звукову сигналізацію при реєстрації бета-
частинок блоком детектування.

3.2.4.3 Визначення відносної основної похибки під час вимірювання
ПЕД фотонного іонізуючого випромінення за допомогою КБД.

Підготуйте до роботи устаткування повірочне гамма-дозиметричне
УПГД-2 (далі - УПГД-2) відповідно до настанови щодо експлуатування на 
нього.

Підготуйте дозиметр до вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого 
випромінення (далі - ПЕД) відповідно до розділу 2.3.4  НЕ.

Закріпіть КБД у тримачі каретки УПГД-2 таким чином, щоб 
геометричний  центр пучка гамма-квантів збігся з центром гамма-детектора.

Виконайте п’ять вимірювань фонової ПЕД у приміщенні після 
припинення мигання цифрових розрядів рідкокристалічного індикатора і 
отримані результати занесіть до протоколу.
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Поставте каретку УПГД-2 із КБД у положення, в якому ПЕД від 
джерела 137Cs дорівнює 0,8 мкЗв/год.

Виконайте п’ять вимірювань ПЕД після припинення мигання цифрових 
розрядів рідкокристалічного індикатора.

Отримані результати занесіть до протоколу.
Обчисліть значення ПЕД за формулою (1) і відносну основну похибку 

під час вимірювання відповідно до ДСТУ ГОСТ 8.207:2008.

)10()10()10( ***
ФHHH    , (1)

де:

)10(*
H - середнє значення показів дозиметра від джерела і

  зовнішнього гамма-фону, виражене в мкЗв/год;

)10(*
ФH - середнє значення показів дозиметра під час 

вимірювання зовнішнього гамма-фону, виражене в мкЗв/год.

Поставте каретку УПГД-2 із КБД у положення, в якому ПЕД від 
джерела 137Cs дорівнює 8,0 мкЗв/год.

Виконайте п’ять вимірювань ПЕД після припинення мигання цифрових 
розрядів рідкокристалічного індикатора.

Отримані результати занесіть до протоколу.
Обчисліть значення ПЕД за формулою (1) і відносну основну похибку 

під час вимірювання відповідно до ГОСТ ДСТУ 8.207:2008.
Поставте каретку УПГД-2 із КБД у положення, в якому ПЕД від 

джерела 137Cs дорівнює 80,0 мкЗв/год.
Виконайте п’ять вимірювань ПЕД після припинення мигання цифрових 

розрядів рідкокристалічного індикатора.
Отримані результати занесіть до протоколу.
Обчисліть значення ПЕД за формулою (1) і відносну основну похибку 

під час вимірювання відповідно до ДСТУ ГОСТ 8.207:2008.
Поставте каретку УПГД-2 із КБД у положення, в якому ПЕД від 

джерела 137Cs дорівнює 8  102 мкЗв/год.
Виконайте п’ять вимірювань ПЕД після припинення мигання цифрових 

розрядів рідкокристалічного індикатора.
Отримані результати занесіть до протоколу.
Обчисліть середнє значення ПЕД і відносну основну похибку під час 

вимірювання відповідно до ДСТУ ГОСТ 8.207:2008.
Поставте каретку УПГД-2 із КБД у положення, в якому ПЕД від 

джерела 137Cs дорівнює 8  103 мкЗв/год.
Виконайте п’ять вимірювань ПЕД після припинення мигання цифрових 

розрядів рідкокристалічного індикатора.
Отримані результати занесіть до протоколу.
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Обчисліть середнє значення ПЕД і відносну основну похибку під час 
вимірювання згідно з ДСТУ ГОСТ 8.207:2008.

Поставте каретку УПГД-2 із КБД у положення, де ПЕД від джерела 
137Cs дорівнює 8  104 мкЗв/год.

Виконайте п’ять вимірювань ПЕД після припинення мигання цифрових 
розрядів рідкокристалічного індикатора.

Отримані результати занесіть до протоколу.
Обчисліть середнє значення ПЕД і відносну основну похибку під час 

вимірювання згідно з ДСТУ ГОСТ 8.207:2008.
Поставте каретку УПГД-2 із КБД у положення, де ПЕД від джерела 

137Cs дорівнює 1106 мкЗв/год.
Виконайте п’ять вимірювань ПЕД після припинення мигання цифрових 

розрядів рідкокристалічного індикатора.
Отримані результати занесіть до протоколу.
Обчисліть середнє значення ПЕД і відносну основну похибку під час 

вимірювання згідно з ДСТУ ГОСТ 8.207:2008.
Дозиметр визнається таким, що пройшов повірку, якщо відносна 

основна похибка під час вимірювання за допомогою КБД для кожного рівня 
ПЕД не перевищує значення, що обчислюється за формулою

)10(

2
15)10( 

H
H


 , де )10(H - числове значення виміряної ПЕД, 

виражене в мкЗв/год.

3.2.4.4 Визначення відносної основної похибки під час вимірювання 
ПЕД фотонного іонізуючого випромінення за допомогою ВД

Підготуйте до роботи спеціальне метрологічне устаткування відповідно 
до настанови щодо експлуатування на нього.

Підготуйте дозиметр до вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого 
випромінення за допомогою ВД відповідно до розділу 2.3.4 НЕ.

Закріпіть ВД у тримачі спеціального метрологічного устаткування 
таким чином, щоб геометричний центр пучка гамма-квантів збігся з центром 
гамма-детектора.

Установіть тримач устаткування з ВД у положення, в якому ПЕД від 
джерела 137Cs дорівнює 100 мЗв/год.

Виконайте п’ять вимірювань ПЕД через 20 с після початку опромінення 
детектора.

Отримані результати занесіть до протоколу, обчисліть середнє значення 
ПЕД і відносну основну похибку під час вимірювання згідно з 
ДСТУ ГОСТ 8.207:2008.

Установіть тримач устаткування з ВД у положення, в якому ПЕД від 
джерела 137Cs дорівнює 1,0 Зв/год.

Виконайте п’ять вимірювань ПЕД через 20 с після початку опромінення 
детектора.
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Отримані результати занесіть до протоколу, обчисліть середнє значення 
ПЕД і відносну основну похибку під час вимірювання згідно з 
ДСТУ ГОСТ 8.207:2008.

Установіть тримач устаткування з ВД у положення, в якому ПЕД від 
джерела 137Cs знаходиться в діапазоні від 10 до 100 Зв/год.

Виконайте п’ять вимірювань ПЕД через 20 с після початку опромінення 
детектора.

Отримані результати занесіть до протоколу, обчисліть середнє значення 
ПЕД і відносну основну похибку під час вимірювання згідно з 
ДСТУ ГОСТ 8.207:2008.

Дозиметр визнається таким, що пройшов повірку, якщо відносна 
основна похибка під час вимірювання за допомогою ВД для кожного рівня 
ПЕД не перевищує значення, що обчислюється за формулою 
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 , де )10(H - числове значення виміряної ПЕД, 

виражене в мЗв/год.
Примітка – Допускається повірка із застосуванням джерела гамма-

випромінення 60Со методом порівняння результатів із зразковим дозиметром з 
границею допустимої відносної основної похибки під час вимірювання ПЕД не 
більше 10 % та урахуванням енергетичної залежності дозиметра.

3.2.4.5 Визначення відносної основної похибки під час вимірювання ЕД 
фотонного іонізуючого випромінення за допомогою вбудованого детектора 
дози оператора (далі - ВДД)

Підготуйте дозиметр до вимірювання ЕД фотонного іонізуючого 
випромінення відповідно до розділу 2.3.4 НЕ.

Устаткування повірочне УПГД-2 підготуйте до роботи відповідно до 
настанови щодо експлуатування на нього.

Закріпіть пульт дозиметра у тримачі каретки УПГД-2 таким чином, щоб 
геометричний центр пучка гамма-квантів збігся з центром гамма-детектора.

Поставте каретку УПГД-2 з пультом дозиметра в положення, в якому 
ПЕД від джерела 137Cs дорівнює 80 мкЗв/год.

Зафіксуйте початкове значення ЕД і одночасно увімкніть секундомір.
Зніміть результат вимірювання ЕД через 60 хвилин (за секундоміром) 

опромінення, обчисліть відповідно до ДСТУ ГОСТ 8.207:2008 відносну 
основну похибку під час вимірювання і занесіть ці значення до протоколу.

Поставте каретку УПГД-2 з пультом дозиметра в положення, в якому 
ПЕД від джерела 137Cs дорівнює 8  102 мкЗв/год. 

Зафіксуйте початкове значення ЕД і одночасно увімкніть секундомір.
Зніміть результат вимірювання ЕД через 20 хвилин (за секундоміром) 

опромінення, обчисліть відповідно до ДСТУ ГОСТ 8.207:2008 відносну 
основну похибку під час вимірювання і занесіть ці значення  до протоколу.
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Поставте  каретку УПГД-2 з пультом дозиметра в положення, в якому 
ПЕД від джерела 137Cs дорівнює 8  103 мкЗв/год.

Зафіксуйте початкове значення ЕД і одночасно увімкніть секундомір. 
Зніміть результат вимірювання ЕД через 10 хвилин (за секундоміром) 

опромінення, обчисліть згідно з ДСТУ ГОСТ 8.207:2008 відносну основну 
похибку під час вимірювання і занесіть ці значення  до протоколу.

Поставте каретку УПГД-2 з пультом дозиметра в положення, в якому 
ПЕД від джерела 137Cs  дорівнює 8  104 мкЗв/год.

Зафіксуйте початкове значення ЕД і одночасно увімкніть секундомір. 
Зніміть результат вимірювання ЕД через 10 хвилин (за секундоміром) 

опромінення, обчисліть згідно з ДСТУ ГОСТ 8.207:2008 відносну основну 
похибку під час вимірювання і занесіть ці значення до протоколу.

Дозиметр визнається таким, що пройшов повірку, якщо відносна 
основна похибка під час вимірювання ЕД за допомогою ВДД не перевищує 
±15 %.

3.2.4.6 Визначення відносної основної похибки під час вимірювання 
поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення за допомогою КБД

Підготуйте дозиметр до вимірювання густини потоку частинок бета-
випромінення за допомогою КБД відповідно до розділу 2.3.4 НЕ.

Закрийте вікно бета-детектора планкою-фільтром, здійсніть 
вимірювання зовнішнього гамма-фону і занесіть його значення у пам’ять 
дозиметра після припинення мигання цифрових розрядів рідкокристалічного
індикатора.

Розташуйте КБД із відкритим вікном бета-детектора над поверхнею
джерела 2СО, що забезпечує поверхневу густину потоку частинок бета-
випромінення від 50 до 150 част./(см2хв), таким чином, щоб робоча поверхня 
бета-детектора знаходилася в центрі активної поверхні джерела. 

Виконайте п’ять вимірювань поверхневої густини потоку частинок 
бета-випромінення після припинення мигання цифрових розрядів 
рідкокристалічного індикатора, при цьому після кожного вимірювання 
зміщайте джерело бета-частинок щодо бета-детектора, повертаючи його на 15о

навколо основної осі. Отримані результати занесіть до протоколу.
Обчисліть середнє значення поверхневої густини потоку частинок 

бета-випромінення і відносну основну похибку під час вимірювання 
відповідно до ДСТУ ГОСТ 8.207:2008.

Розташуйте КБД із відкритим вікном бета-детектора над поверхнею
джерела 2СО, що забезпечує поверхневу густину потоку частинок бета-
випромінення від 750 до 1500 част./(см2хв), таким чином, щоб робоча 
поверхня бета-детектора знаходилася в центрі активної поверхні джерела.

Виконайте п’ять вимірювань поверхневої густини потоку частинок 
бета-випромінення після припинення мигання цифрових розрядів 
рідкокристалічного індикатора, при цьому після кожного вимірювання 
зміщайте джерело бета-частинок щодо бета-детектора, повертаючи його на 15о

навколо основної осі. Отримані результати занесіть до протоколу.
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Обчисліть середнє значення поверхневої густини потоку частинок 
бета-випромінення і відносну основну похибку під час вимірювання 
відповідно до ДСТУ ГОСТ 8.207:2008.

Розташуйте КБД із відкритим вікном бета-детектора над поверхнею
джерела 2СО, що забезпечує поверхневу густину потоку частинок бета-
випромінення від 50000 до 150000 част./(см2хв), таким чином, щоб робоча 
поверхня бета-детектора знаходилася в центрі активної поверхні джерела.

Виконайте п’ять вимірювань поверхневої густини потоку частинок 
бета-випромінення після припинення мигання цифрових розрядів
рідкокристалічного індикатора, при цьому після кожного вимірювання 
зміщайте джерело бета-частинок щодо бета-детектора, повертаючи його на 15о

навколо основної осі. Отримані результати занесіть до протоколу.
Обчисліть середнє значення поверхневої густини потоку частинок бета-

випромінення і відносну основну похибку під час вимірювання відповідно до 
ДСТУ ГОСТ 8.207:2008.

Дозиметр визнається таким, що пройшов повірку, якщо відносна 
основна похибка під час вимірювання за допомогою КБД для кожного рівня 
поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення не перевищує
значення, що обчислюється за формулою




20020  , де 


– числове 

значення виміряної поверхневої густини потоку, виражене у част./(см2хв).

3.2.4.7 Оформлення результатів повірки
3.2.4.7.1 Позитивні результати первинної або періодичної повірки 

засвідчуються:
1) первинної – у розділі «Свідоцтво про приймання» у формулярі на 

дозиметр;
2) періодичної – видаванням свідоцтва встановленої в ДСТУ 2708:2006

форми або записом у розділі «Періодична повірка основних технічних 
характеристик» у формулярі на дозиметр.

3.2.4.7.2 Дозиметри, що не відповідають вимогам методики повірки, до 
випуску з виробництва і до застосування не допускаються й на них видають 
довідку про непридатність згідно з ДСТУ 2708:2006.

3.3 Консервація дозиметра
3.3.1 Консервація проводиться для захисту дозиметра від впливу 

підвищеної вологості повітря при зберіганні. Консервації підлягає тільки 
технічно справний і повністю укомплектований дозиметр і тільки технічно 
справний і повністю укомплектований (з телескопічною штангою і чохлом) 
виносний детектор гамма-випромінення (ВД).
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Консервація (переконсервація) дозиметра і ВД проводиться безпосередньо 
в сховищах або в спеціальному приміщенні за температури навколишнього 
середовища від 5 до 40 оС і відносній вологості 80 % за температури 25 оС.

3.3.2 При короткочасному зберіганні (до 12 місяців) консервація 
проводиться в такій послідовності: протріть бавовняною тканиною, що 
змочена в бензині, усі зовнішні непофарбовані металеві деталі дозиметра в 
укладальному ящику і металеві частини ВД, а потім змастіть мастилом 
приладним ОКБ-122-7 МРТУ 38-1-230-66. 

Загорніть дозиметр і ВД після змащення в пергаментний папір і 
перев’яжіть нитками.

3.3.3 Для довгострокового зберігання дозиметр і ВД підлягають 
консервації шляхом їхнього розташування у герметичних чохлах з 
поліетиленової плівки товщиною 200 мк згідно з ГОСТ 10354-73 із 
вологопоглиначем (силікагелем) згідно з ГОСТ 3956-76.

Обгорніть дозиметр в укладальному ящику обгортковим папером 
(ГОСТ 8273-75), вкладіть в чохол з поліетиленової плівки. Разом із ящиком 
покладіть 3 мішечки із силікагелем (по 200 г кожний), один із яких має бути 
контрольним (з буквою К), що зважений з точністю (200±1) г. Розташуйте на 
видному місці індикаторний папір. Заваріть чохол, забезпечивши 
герметичність пакування.

Вкладіть виносний детектор (на телескопічній штанзі й у брезентовому 
чохлі) у чохол з поліетиленової плівки. Разом з детектором вкладіть в 
поліетиленовий чохол мішечок із силікагелем масою 200 г. Заваріть чохол, 
забезпечивши герметичність пакування.

Вміст вологи в силікагелі не повинен перевищувати 2 %. Висушувати 
силікагель потрібно на металевих листах шаром завтовшки не більше ніж 
5 мм при температурі від 200 до 250 оС у сушильних шафах або спеціальних 
сушарках протягом від 3 до 5 год.

Термін тривалої консервації - 2 роки.
Проведіть після 1 року зберігання перевірку ступеня обводнювання 

силікагелю, для цього: розкрийте чохли в 5 % упакувань від партії, що 
перевіряється, і зважте контрольні мішечки. Якщо ступінь обводнювання 
силікагелю не перевищує 18 %, то контрольні мішечки вкладіть в чохли і 
заваріть; якщо ж обводнювання силікагелю паковань, що перевіряються, 
складає 18 % і вище, то вся партія дозиметрів підлягає переконсервації.

3.3.4 Розконсервація дозиметрів після короткочасного зберігання 
проводиться в такому порядку: вийміть дозиметр з укладального ящика, 
зніміть обережно змазку з зовнішніх непофарбованих деталей дозиметра 
тканиною, змоченою бензином, після чого протріть сухою чистою тканиною.

Розконсервація ВД після короткочасного зберігання проводиться 
шляхом розгортання детектора з пергаменту і протирання складових частин 
детектора сухою чистою тканиною.

Розконсервація дозиметра і ВД після довготривалого зберігання
проводиться шляхом виймання дозиметра і ВД з поліетиленових чохлів.
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4 РЕМОНТ

4.1 Ремонт дозиметра здійснює підприємство-виробник за адресою:

ПП „НВПП "Спаринг-Віст Центр"
79026, Україна, м. Львів, вул. Володимира Великого, 33
Тел.: (032) 242-15-15, факс: (032) 242-20-15.

5 ЗБЕРІГАННЯ

5.1 Дозиметр повинен зберігатися в укладальному ящику, а виносний 
детектор гамма-випромінення - у чохлі за умовами ГОСТ 15150-69 в 
опалювальних і вентильованих сховищах з кондиціюванням  повітря при 
температурі навколишнього середовища від 5 до 40 оС і відносній вологості 
80 % за температури 25 оС та нижче без конденсування вологи. У приміщенні 
для зберігання не повинно бути пилу, кислот, лугів, газів, що викликають 
корозію, і випарів органічних розчинників.

5.2 Розміщення дозиметрів у сховищах повинне забезпечувати їхнє 
вільне переміщення і доступ до них.

5.3 Дозиметри і виносні детектори гамма-випромінення повинні 
зберігатися на стелажах.

5.4 Відстань між стінами, підлогою сховища і дозиметрами повинна 
бути не менше 100 мм.

5.5 Відстань між опалювальними пристроями сховищ і дозиметрами 
повинна бути не менше 0,5 м.  

5.6 Середній строк зберігання не менше  10 років.
5.7 За умов відповідного зберігання дозиметра і виносного детектора 

гамма-випромінення, періодичної переконсервації, а також відсутності причин 
відбраковування за критеріями, зазначеними у 3.1.3.3.2, зберігання дозиметра і 
ВД може бути продовжене на наступний термін до 5 років. 
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6 ТРАНСПОРТУВАННЯ

6.1 Дозиметри і виносні детектори гамма-випромінення в пакованні 
допускають транспортування в будь-якому виді закритого транспортного 
засобу відповідно до умов категорії Ж2 ГОСТ15150-69, правил і норм, що 
чинні на транспорті кожного виду. 

При транспортуванні дозиметрів залізничним, авіаційним, водним або 
автомобільним транспортним засобом на будь-які відстані в тарі підприємства-
виробника повинні дотримуватись такі правила:

- залізничним транспортним засобом - у закритих чистих вагонах;
- авіаційним транспортним засобом -у герметизованих відсіках;
- водним транспортним засобом - у сухому трюмі;
- автомобільним транспортним засобом - у закритих машинах.
6.2 Дозиметри і виносні детектори гамма-випромінення у транспортній 

тарі повинні бути розміщені і закріплені в транспортному засобі таким чином, 
щоб забезпечити їхнє стійке положення і виключити можливість ударів один 
до одного, а також до стінки транспортного засобу. 

6.3 Дозиметр і виносний детектор гамма-випромінення у транспортній 
тарі дозволяють витримувати:

- вплив температури від мінус 60 до 55 оС;
- вплив відносної вологості (953) %  за температури 35 оС;
- вплив пониженого атмосферного тиску 23 кПа (170 мм рт.ст.)
6.4 Не допускається кантування дозиметрів.

7  УТИЛІЗУВАННЯ

Під час проведення утилізування дозиметра необхідно пам’ятати про 
наявність у його комплекті контрольного джерела радіоактивного 
випромінення 137Cs, що знаходиться в спеціальній касеті, яка прикріплена до 
внутрішньої сторони накривки укладального ящика. 

Під час утилізування контрольного джерела повинні дотримуватися 
вимоги радіаційної безпеки, викладені в таких документах:

"Норми радіаційної безпеки України (НРБУ)",
"Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України 

(ОСПУ-2005). Державні санітарні правила 6.177-2005-09-02".
Контрольне джерело радіоактивного випромінення 137Cs підлягає 

передачі в спеціальні пункти захоронення радіоактивних джерел УкрДО 
"Радон"  відповідно до вимог ОСПУ-2005.

Утилізування інших складових частин дозиметра небезпеки для 
обслуговуючого персоналу і довкілля не несе.
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ДОДАТОК А

Анізотропія КБД
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Рисунок А.1
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ДОДАТОК А

Анізотропія ВДД
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Рисунок А.2
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    ДОДАТОК А

Анізотропія ВД
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Рисунок А.3




