
 

Гама-радиометър РКГ-РМ1406 

Гама-радиометър РКГ-РМ1406 е високочувствителен детектор за измерване на специфичната 

или обемната активност на гама-излъчващи изотопи в продукти, с лесен отбор на пробата и 

минимални изисквания към нейната подготовка.  

Контролът на замърсяването се осъществява чрез измерване на активността на радионуклида 

на цезий-137, имащ висока вероятност да попадне в хранителни продукти след техногенни 

радиационни аварии, и на калий-40, който е естествен  природен радионуклид. 

Включва се към ПК или ноутбук по стандартен куплунг USB. Програмно осигуряване за 

управление на работата на прибора, включително и библиотека с допустими нива на 

специфичната активност на различни продукти, е включено в комплекта на доставка. 

Принцип на работа 

В качеството на регистратор на радиоактивни лъчения в прибора е използван сцинтилационен 

кристал CsI(TI). В комплекта на доставка влизат детектор и 3 контейнера във формата на съд 

Маринели за поставяне на пробите. Съд Маринели с обем 0,5 литра се поставя непосредствено 

върху детектора, който се поставя в центъра на обема на изследвания продукт, като така се 

достига максимална ефективност на измерванията.  

Ако продуктът е силно замърсен, времето за измерване отнема няколко минути. Колкото по-

ниско е замърсяването, толкова повече е времето за определяне на величината на 

специфичната/обемната активност. Опционално може да се достави специален оловен 

контейнер, в който да се поставят детекторът и съдът Маринели с изследвания продукт. 

Оловният контейнер понижава влиянието на външния гама-фона, което позволява значително 

да се повиши чувствителността на прибора и да се съкрати времето на измерване. Минимално 

детектираната специфична активност при използване на оловна защита е 25 Bq/kg. 



Приборът има висока устойчивост към външни въздействия. Пластмасовите съдове за 

поставяне на пробите от продуктите лесно се свалят и поставят, могат да се мият в съдомиялна 

машина, а специалната пластмасова опаковка осигурява удобно и компактно съхранение. При 

необходимост може отделно да бъде доставен допълнителен набор съдове Маринели.  

Програмно осигуряване 

Специално разработен програмен пакет се доставя заедно с прибора и е предназначен за 

управление от детектора, за настройка на прибора, визуализиране и съхранение на резултатите 

от измерванията.   

Програмното осигуряване позволява на ползвателя да види дали резултатите от измерванията 

на активността на пробите се различава от допустимите нива на радиационна замърсеност и 

дали изследвания продукт е радиационно-чист/замърсен.  

Нивото на активност на радионуклидите в пробите автоматично се фиксира, анализира и 

сравнява с допустимите нива на съдържание на радионуклиди в хранителните продукти, които 

се настройват в съответствие с  различни национални регламентиращи документи – хигиенни 

нормативи, санитарни норми и др.  Ползвателят може да избере необходимия регламентиращ 

документ на интересуващата го страна. При обновяване или появата на нови национални 

регламентиращи документи за съответстващите допустими нива / нормативи, те могат да бъдат 

свалени от сайта на производителя самостоятелно. Благодарение на гъвкавата индивидуална 

настройка на параметрите ползвателите могат да създават собствени библиотеки на най-често 

употребяваните продукти, бързо и лесно на променят езика на интерфейса и единиците на 

измерване.  

При включване на компютъра към Интернет мрежата и регистрация на ползвателя се извършва 

автоматично търсене и обновяване на програмното осигуряване, също и обновяване на 

библиотеките на допустимите нива на съдържание на радионуклиди.  

Отрасли на използване 

 Контрол на суровини, готова продукция, отпадъци  

 Лабораторен контрол  

Съответствие на стандарти 

По ниво на излъчвани радиосмущения приборът съответства на изискванията на СТБ EN 

55022-2012 

  



Спецификация 

Детектор CsI(Tl) 

Измервани радионуклиди 137 Cs,40K 

Чувствителност на прибора при измерване на УА (ОА) с използване на еталонни източници:  

за 137 Cs 3.0·10-3 имп·кг(л)/с·Бк 

для 40К 1.3·10-3 имп·кг(л)/с·Бк 

 

Стойност на плътността на пробите 

при измерване на УА 
от 0.2 до 1.6 г/см3 

Скорост на броене на собствения гама фона със защита при стойност на МЕД от гама-фона 

не повече от 0,2 µSv/h::  

в прозорец 137Cs не повече от 2 с-1 

в прозорец 40К не повече от 0,5 с-1 

 

Обмен на информация с ПК USB 

Установяване на работен режим 90 c. 

Степен на защита на корпуса IP55 

Диапазон на работните температури от 0 до +50 °С 

Относителна влажност до 98 % при 35°С 

Атмосферно налягане от 84 до 106,7 кРа 

Приборът е устойчив на падане върху 

бетонен под от височина 
0.7 м 

Габарити 
диаметър 80х84 мм, диаметър 154х188 мм (защита), 

170х135х185 мм (прибор в опаковка) 

Тегло 
0.5 кг (без защита), 20 кг (защита), 1.0 кг (прибор в 

опаковка без защита) 

Среден срок на служба не по-малко от 8 год. 

 


