
Радиометър за газове УДГ-03Д 

 

 

  

Установка за непрекъснато измерване и предаване по 

информационна мрежа на стойността на обемната активности на 

бета- излъчващи газове (аргон, криптон, ксенон). 
Използва се в системи за газоаерозолен контрол в обекти на 

ядрената енергетика и топливния цикъл.  

 
 

 

 

 

Предназначение: 

 Измерване на обемната активност на бета-излъчващи газове (аргон, криптон, ксенон). 

Свойства: 

 компенсация на въздействието на външния гама-фона; 
 интерфейс за връзка RS-485 

 настройка с помощта на преносим компютър; 

 периодична проверка без демонтажа с помощта на образцов източник; 
 установката е адаптирана към измерването на бързо променяща се обемна активности при 

различни технологични процеси, особено ефективна при използване в системи за контрол 

на херметичността на обвивките на ТВС, на изследователските реактори и критстендове. 

Принцип действия: 

 регистрация на бета-частици, изпускани от бета-активните газове в работната камера. 

Комплект на доставка: 

Базов комплект: 

 установка УДГ-03Д; 

 контролен източник; 
 държател за контролния източник;  

 монтажен комплект;  

 тръбичка силиконова медицинска едноканална ТСМ-10/16 – опаковка 20 м (за измервания 

във вентилационни системи); 

 програмно осигуряване DWPtest (за проверки и настройка на установката). 

По поръчка: 

 преобразовател интерфейсен ПИ-100;  

 крепежни елементи;  
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Особености: 

Първоначалната проверка на установката се провежда по работен еталон Kr-85. Определянето на 
чувствителността към бета-лъчение Sr-90(Y-90) и нелинейността на градуировъчната 

характеристика при периодична проверка на установката се провежда с помощта на комплект 

работни еталони 2-ри разряд тип 1СО с външно лъчение в ъгъл 2π: 5·101, 5·102, 5·103, 4·104, 

5·106 част/с в държател. 

 

Допълнително оборудване 

 

БОП-1М: Обработващ блок 

и предаване на 

информацията 

 Обработка на информацията, постъпваща от блокове УДМН-100,  

ДБГ-С11Д, УДКГ-100, БДМГ-101, БДРГ-52, радиометър за замърсяване  

РЗБА-04-04М 
 Предаване на данни в информационната мрежа 

 Предаване на данни в преносим компютър 

 Съхранение на праговите настройки и параметрите на детекторите блокове 
 Захранване и диагностика на детекторните блокове 

 Звукова и светлинна сигнализация при превишаване на праговите 

 Изобразяване на стойностите на измерените величини на външни  

Устройства за индикация 
 Архивиране на данните в енергонезависимата памет 

 

Технически характеристики 

Тип на детекторите силициев 

Количество детектори 2 (основен и компенсационен) 

Енергиен диапазон на регистриране 60 ÷ 3 000 кеV 

Диапазон на измерване 104 ÷ 3,7·1010 Bq/m3 

Граници на допустимата основна относителна 
грешка на измерване 

±20 % 

Чувствителност (по Kr-85) 10-6 ÷ 5,0·10-6 m3/Bq·s 

Коефициент на чувствителност на радиометъра към бета-лъчение:  

 Sr-90 (Y-90) 1,7·10-4 ÷ 8,5·10-4 част·м3/Бк·с 

 Kr-85 1,0·10-6 ÷ 5,0·10-6 имп·м3/Бк·с 

Собствен фон на установката не повече от 4·103 Bq/m3 

Време на измерване 1 ÷ 1000 с (автоматичен избор) 

Обемен разход на въздух през измервателната 

камера 
10 ÷ 100 l/min 

Диапазон на работните температури минус 10 ÷ +55 °С 

Габаритни размери, тегло 354×230×203 мм, 23 кг 
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Захранване 12 V 

Консумирана мощност не повече от 5 W 

Тип атмосфера I, II, III по ГОСТ 15150-69 

Пределна стойност на относителната влажност до 98 % при +35 °С 

Сеизмична устойчивост 

Съответства на изискванията на НП-031-01 и РД 25-818  

за сеизмически въздействия до 7 бала по скала MSK-64  
за отметка 30 м относително нулевата отметка 

Електромагнитна съвместимост 
Установката се отнася към изделия група III,  

Критерии на функциониране А 

Степен на защита на обвивката IP65 

Наработка до отказ на установката 30 000 ч 

Установката се отнася към елементите на нормална експлоатация на атомните централи клас на безопасност 3Н 

по ОПБ-88/97 

Съответства на изискванията на международни стандарти: физически: МЕК 60761, МЕК 62302  

 


