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Настоящото ръководство за експлоатация (РЕ), комбинирано с формуляр и паспорт, е 

предназначено за изучване на устройството, конструкцията и принципа на действие на 

индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение:  

- ДКГ-РМ1621; 

- ДКГ-РМ1621А; 

- ДКГ-РМ1621М; 

- ДКГ-РМ1621МА  

(по-нататък в текста – дозиметър).  

ИЕ съдържа основни технически данни и характеристики на дозиметъра, а също и други 

сведения, необходими за правилната му експлоатация и пълно използване на неговите 

възможности. 

 

 По време на производствения процес на дозиметъра могат да бъдат направени промени в 

неговата електрическа схема и конструкция, които не влияят на техническите и метрологичните 

характеристики и следователно не се отразяват в това ИЕ. 
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1 Описание и работа на дозиметъра 
 

1.1 Предназначение 

 

Дозиметърът е предназначен за: 

- непрекъснато измерване на индивидуалния еквивалент на дозата Нр(10) (ЕД) от гама- и 

рентгеново (фотонни) лъчения; 

- непрекъснато измерване на времето на натрупване на ЕД; 

- непрекъснато измерване на мощността на индивидуалния еквивалент на дозата 


H р(10) 

от външно фотонно лъчение (по-нататък – МЕД); 

- търсене (откриване и локализиране) на радиоактивни и ядрени материали; 

- предаване на информацията, натрупана и съхранявана в енергонезависимата памет, 

чрез инфрачервен (по-долу IR) комуникационен канал (протокол, съвместим с IrDA интерфейс) 

към персонален компютър (PC), използвайки вграден или външен адаптер за IR канал. 

 Дозиметърът отговаря на изискванията на стандартите ГОСТ 27451-87, ANSI 42.20. 

 

Дозиметърът се произвежда в четири модификации: 

-  индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение ДКГ-РМ1621; 

- индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение ДКГ-РМ1621А. Отличава се от 

дозиметър ДКГ-РМ1621 по разширения обхват на измерване на МЕД; 

- индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение ДКГ-РМ1621М. Отличава се от 

дозиметър ДКГ-РМ1621 по наличието на режим на търсене и вградена вибрационна и 

светлинна сигнализация; 

- индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение ДКГ-РМ1621МА. Отличава се 

от дозиметър ДКГ-РМ1621 по разширения обхват на измерване на МЕД, по наличието на 

режим на търсене и вградена вибрационна и светлинна сигнализация. 

  

Дозиметърът може да се използва автономно или като част от система за ежедневен, 

оперативен и авариен дозиметричен контрол на персонала и населението на места, в 

производства и обекти, където се предполага потенциална или съществуваща реална опасност 

от излагане на външни рентгенови и гама-лъчения, от служители на митническите и граничните 

служби, персонал на атомни установки , радиологични и изотопни лаборатории, служители на 

аварийни служби, гражданска защита, противопожарна охрана, полиция, както и в други 

области на приложение, където е необходимо да се измерва индивидуалната еквивалентна доза 

и мощността на индивидуалната еквивалентна доза, сигнализация за превишаване на 

установените нива по доза и мощност на дозата, информация за натрупването на дозата и 

характера на поведението на мощността на дозата във времето, както и обвързване на 

измерените параметри с индивида, систематизация и систематичен анализ на натрупаната 

дозиметрична информация. 

 

Условия на експлоатация на дозиметъра: 

 - температура околната среда от минус 40 оС до плюс 60 оС; 

 - относителна влажност до 98 % при температура 35 оС; 

- налягане от 84 до 106,7 кРа. 

 

ВНИМАНИЕ: Индикация на LCD е възможна при нагряване на дозиметъра до 

плюс 50 С! 
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1.2 Състав на дозиметра 

 
1.2.1 Съставът на комплекта на доставка на дозиметъра е приведен в таблица 1.1. 

 

Таблица 1.1 

 

Наименование, тип 
Модификация 

ДКГ-РМ1621 ДКГ-РМ1621А ДКГ-РМ1621М ДКГ-РМ1621МА 

Индивидуален дозиметър за 

рентгеново и гама лъчение ДКГ-

РМ1621 

1 - - - 

Индивидуален дозиметър за 

рентгеново и гама лъчение ДКГ-

РМ1621А 

- 1 - - 

Индивидуален дозиметър за 

рентгеново и гама лъчение ДКГ-

РМ1621М 

- - 1 - 

Индивидуален дозиметър за 

рентгеново и гама лъчение ДКГ-

РМ1621МА 

- - - 1 

Комплект принадлежности, 

включващ: 

    

- адаптер за инфрачервен канал 

за връзка 1) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

- захранващ елемент 

РANASONIC POWER LINE LR6 

AA 2), 5) или 

захранващ елемент Energizer 

L91BP-2 AA 3), 5) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

- електронен носител (програмно 

осигуряване) 
1 1 1 1 

Ръководство по експлоатация 4)  1 1 1 1 

Кратка инструкция за 

експлоатация 
1 1 1 1 

Калъф 5)
 1 1 1 1 

Опаковка 1 1 1 1 
 
1) Доставя се по искане на потребителя, по отделна поръчка; 
2) Използва се при температура на околната среда от минус 20 °С до 60 °С. Разрешено е да се 

използват други батерии, аналогични по параметри; 
3) Използва се при температура на околната среда от минус 40 °С до 60 °С. Разрешено е да се 

използват други батерии, аналогични по параметри; 
4) В състава влиза методика за проверка;  
5) Доставя се по споразумение с потребителя. 
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1.3 Технически характеристики 

 

1 Режими на работа:  - измерване на МЕД от фотонно лъчение; 

   - измерване на ЕД от фотонно лъчение; 

   -  настройки; 

   - търсене (за ДКГ-РМ1621М, ДКГ-

РМ1621МА); 

   - индикация за частичен и критичен разряд на 

захранващите елементи; 

   - подаване на звукова и допълнително за 

ДКГ-РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА – на 

светлинна и вибрационна сигнализация при 

превишаване на зададените прагове по ЕД 

или МЕД 

   - индикация на номера на дозиметъра (сляп 

дозиметър); 

   - обмен на информация с ПК. 

2 Диапазон на измерване на МЕД:   

 - за ДКГ-РМ1621, ДКГ-РМ1621М   0,1 μSv / h до 100 mSv / h; 

 - за ДКГ-РМ1621А, ДКГ-РМ1621МА  от 0,1 μSv / h до 1,00 Sv / h 

 - поддиапазони на индикация на МЕД  от 0.01 до 9.99 μSv / h; 

от 10,0 до 99,9 µSv / h; 

от 100 до 999 μSv / h; 

от 1,00 до 9,99 mSv / h; 

от 10.0 до 99.9 mSv / h; 

от 100 до 200 mSv / h (за ДКГ-РМ1621, ДКГ-

РМ1621М); 

от 100 до 999 mSv / h (за ДКГ-РМ1621А, 

ДКГ-РМ1621МА); 

от 1,00 до 2,00 Sv / h (за ДКГ-РМ1621А, ДКГ-

РМ1621МА) 

 - аналогова скала за МЕД (седем 

сегмента) в логаритмичен мащаб 

 Броят на включените сегменти (отляво 

надясно) съответства на следните прагови 

стойности на МЕД на цифровото табло на 

LCD: 

- един сегмент – ≥ 1,0 μSv / h; 

- два сегмента – ≥ 10 μSv / h; 

- три сегмента – ≥ 100 μSv / h; 

- четири сегмента – ≥ 1,0 mSv / h;  

- пет сегмента – ≥ 10 mSv / h; 

- шест сегмента – ≥ 100 mSv / h (за ДКГ-

РМ1621, ДКГ-РМ1621М);  

- седем сегмента – ≥ 1,0 Sv / h (за ДКГ-

РМ1621А, ДКГ-РМ1621МА) 

3 Граници на допустимата основна 

относителна грешка при измерване на 

МЕД в обхвата на измерване  

 
(15 + К1/

.

H + К2·
.

H ) %, 

където 
.

H  е стойността на МЕД, mSv / h; 

К1 – коефициент 0,0015 mSv / h; 

К2 – коефициент 0,01 (mSv / h)-1 

4 Диапазон на измерване на ЕД  от 1,0 μSv до 9,99 Sv 
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5 Граници на допустимата основна 

относителна грешка при измерване на 

ЕД в обхвата на измерване 

  

 

15 % 

6 Диапазон на индикация на ЕД  от 0,01 μSv до 9,99 Sv 

 - поддиапазони на индикация:  от 0.01 до 9.99 μSv; 

от 10,0 до 99,9 µSv; 

от 100 до 999 μSv; 

от 1,00 до 9,99 mSv; 

от 10.0 до 99.9 mSv; 

от 100 до 999 mSv; 

от 1,0 до 9,99 Sv. 

7 Дискретност на индикация на времето 

на натрупване на ЕД 

  

1 ч. 

  8 Дозиметърът осигурява въвеждане, съхранение в енергонезависима памет и непрекъснат 

контрол на две прагови нива за МЕД и ЕД в целия диапазон на измерване, осигурява различна 

звукова сигнализация, както и вибрационна и светлинна сигнализация за ДКГ-РМ1621М, ДКГ-

РМ1621МА при превишаване на зададеното първо и второ прагово ниво. 

Дискретност на установката на праговото 

ниво 

  

Единицата на младшия индициран разряд. 

9 Диапазон регистрираните енергии. 
 

от 10 keV до 20 MeV 

 Енергийна зависимост относно 

енергия 0,662 МеV (137Cs), не повече 

от  

  

 

30 % 

10 Коефициентът на вариация 

(отклонение на показанията на 

дозиметъра, предизвикано от 

статистически флуктуации) при 

измерване на МЕД при доверителна 

вероятност 0,95 не превишава 

  

 

 

 

10 % 

  11 Анизотропията (типовата зависимост е дадена в приложение А) на дозиметъра за всяка 

енергия не превишава стойностите, указани в таблица 1.2, при въртене на дозиметъра в 

хоризонтална плоскост (приложение Б, фигура Б.1) и не превишава стойностите, указани в 

таблица 1.3, при въртене на дозиметъра във вертикална плоскост (приложение Б, фигура Б.2) 

 

Таблица 1.2 

Ъгъл на детектиране 

относно направлението на 

градуировката, град 

Енергия на γ- лъчението, МеV 

Анизотропия, % 

0,059 0,662 1,25 

0 0 0 0 

15 ±5 ±5 ±5 

30 10 10 10 

45 ±20 ±15 ±15 

60 ±40 ±20 ±20 

-15 ±5 ±5 ±5 

-30 ±10 ±10 ±10 

-45 ±20 ±15 ±15 

-60 ±40 ±20 ±20 
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Таблица 1.3 

Ъгъл на детектиране 

относно направлението на 

градуировката, град 

Енергия на γ- лъчението, МеV 

Анизотропия, % 

0,059 0,662 1,25 

0 0 0 0 

15  ±5 ±5 ±5 

30 10 10 10 

45 ±20 ±15 ±15 

60 ±40 ±20 ±20 

-15 ±5 ±5 ±5 

-30 ±10 ±10 ±10 

-45 ±20 ±15 ±15 

-60 ±40 ±20 ±20 
 

12 
Граници на допустимата допълнителна 

относителна грешка при измерване на 

МЕД: 

 
 

 - при промяна на температурата от 

минус 40 до плюс 60 С  

  

10 %; 

 - при относителна влажност на околния 

въздух 98 % при 35 °С  

  

10 %; 

 - при промяна на захранващото 

напрежение от номинално до неговите 

крайни стойности  

  

 

5 %; 

 - при въздействие на магнитно поле с 

напрегнатост 400 А/м  

  

5 %; 

 - при въздействие на радиочестотни 

електромагнитни полета с напрегнатост 

30 В/м  

  

 

5 % 

13 
Време на подсветка на LCD при 

натискане на бутон СВЕТ/УСТ 
 

 

от 3 до 5 с 

14 
Нестабилност на показанията за време 

на непрекъсната работа от 24 часа, не 

повече от 

 
 

5 % 

15 
Време на реакция на дозиметъра с 

поетапно увеличение на МЕД 10 пъти, 

от първоначална ниска стойност на 

МЕД до крайна висока стойност на 

МЕД, превишаваща 10 μSv / h, не 

повече 

  

 

 

5 с 

16 
Време на реакция на дозиметъра с 

поетапно намаление на МЕД 10 пъти, от 

първоначална висока стойност на МЕД 

до крайна ниска стойност на МЕД, 

превишаваща 10 μSv / h, не повече 

  

 

 

 

10 с 

17 Обмен на информация с ПК  

 

 по специална програма с помощта на 

адаптера за ИЧ канал за връзка 
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18 
В режим на връзка с ПК дозиметърът 

осигурява изпълняването на следните 

функции: 

 1) разрешаване или забрана на индикацията 

на LCD: 

- на резултата от измерването на МЕД или 

ЕД на фотонно лъчение; 

- на относителната средноквадратична 

грешка на средната стойност на резултата 

от измерването с вероятност 0.95 

(статистическа грешка) в проценти; 

- на номера на дозиметъра “сляп 

дозиметър”; 

2) съхраняване на следната информация в 

енергонезависимата памет на дозиметъра и 

четене от дозиметъра към компютъра: 

- номера на дозиметъра; 

- историята на натрупване на ЕД и МЕД на 

интервали от време, определени от 

оператора; 

- стойностите на ЕД (МЕД) в момента на 

превишаване на зададените прагове, както и 

на времето, датата и месеца, когато са 

надвишени зададените прагове;  

- стойностите на зададените прагове за ЕД и 

МЕД; 

- служебна информация; 

3) записване на следната информация от 

компютъра в дозиметъра: 

- стойностите на зададените прагове за ЕД и 

МЕД; 

- текущото време и дата за историята на 

натрупване на ЕД; 

- режими на работа 

19 В режим на търсене дозиметър (ДКГ-

РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА)  

обезпечава: 

 - откриване и локализиране на източници 

на фотонно лъчение по промяната на 

честотата на звуковата, вибрационната и 

светлинната (мигащ светодиод) 

сигнализация; 

- активиране / деактивиране на режима на 

търсене;  

- индикация за включване / изключване на 

режима на търсене 

20 Ниво на звуково налягане на разстояние 

30 cm (для ДКГ-РМ1621М, ДКГ-

РМ1621МА), не по-малко от 

  

 

85 dBA (А) 

21 Захранващо напрежение  1,5 (+ 0,1; минус 0,4) V (една АА батерия) 

22 Време на непрекъсната работа на 

дозиметъра от една батерия при 

използване на LCD подсветка не повече 

от 20 s / ден, звукова сигнализация не 

повече от 20 s / ден и при средна 

стойност на измерваната МЕД до 0,3 μSv 

/ h: 

  

 - при температура от 0 до 60 °С  12 мес; 
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 - при температура минус 40 °С, не по-

малко от: 

 6 мес 

23 Степен на защита на корпуса на 

дозиметъра  

 IP67 

24 Дозиметърът е устойчив на 

въздействието на: 
 

 - температура на околния въздух от минус 

20 °С до плюс 60 °С с индикация на 

резултатите от измерванията на LCD;  

- температура на околния въздух от минус 

40 °С до минус 20 °С без индикация на 

резултатите от измерванията на LCD, но 

със записване на резултатите от 

измерванията в енергонезависимата памет; 

- относителна влажност на околния въздух 

до 98 % при 35 °С; 

- атмосферно налягане от 84 до 106,7 kPa. 

25 Дозиметърът е устойчив на 

въздействието на: 
 

 - синусоидални вибрации в честотен 

диапазон от 5 до 35 Hz и амплитуда на 

отместване за честоти по-ниски от 

честотата на прехода 0,75 мм; 

- удари с ускорение 100 м/с2, 

продължителност на ударния импулс 2-

50 с, с честота на следване 60 - 180 удара в 

минута 

26 Дозиметърът е устойчив на падане 

върху бетонен под от височина 

  

0,7 м. 

27 Дозиметърът е устойчив към 

въздействието на постоянни или 

променливи магнитни полета с 

напрегнатост 

  

 

до 400 А/м 

28 - дозиметърът е устойчив на въздействието на радиочестотни електромагнитни полета, 

съгласно СТБ IEC 61000-4-3-2009, 30 V/m в честотен диапазон от 80 до 1000 МHz и в 

честотни диапазони от 800 до 960 МHz и от 1,4 до 2,5 GHz (в условия на смущения от 

цифрови радиотелефони); 

 - дозиметърът е устойчив на въздействието електростатични разряди със степен на 

твърдост 3 (въздушен разряд с напрежение 8 кV, контактен разряд с напрежение 6 кV), 

критерий за качество на функциониране В; 

- По ниво на излъчвани радио-смущения дозиметърът съответства на изисквания СТБ 

EN 55022-2012 (клас B). 

29 Дозиметърът в транспортна опаковка е 

устойчив на въздействие на: 

 - температури от минус 50 до плюс 50 0С; 

- влажност до 100 % при 40 0С; 

- удари с ускорение 98 м/с2, с 

продължителност 16 мс; 

- вибрации с честота 5-35 Hz и амплитуда 

на отместване 0,75 мм. 

30 Тегло на дозиметъра, не повече от 

- ДКГ-РМ1621, ДКГ-РМ1621А 

- ДКГ-РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА 

  

0,165 кг; 

0,185 кг 

 Тегло на дозиметъра в опаковка, не 

повече от 

 0,4 кг 

31 Габаритни размери на дозиметъра, не 

повече от 

  

87х72х39 мм 
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32 Показатели за надеждност:   

 - средна наработка на дозиметъра до 

отказ  

 не по-малко от 20000 ч; 

 - среден срок на служба  не по-малко от 10 години; 

 - средно време за възстановяване  не повече от 60 мин. 

З а б е л е ж к а   Допълнителна информация за дозиметъра може да бъде получена от 

производителя при поискване или на  www.polimaster.ru   

1.4 Устройство и работа на дозиметъра 

 1.4.1 Дозиметърът включва следните основни модули: 

- детектор за лъчение; 

- микропроцесор; 

- течнокристален индикатор (ТКИ, LCD); 

- източник на вторично захранване; 

- приемо-передавател на инфрачервено излъчване; 

- енергонезависима памет. 

 Структурната схема дозиметъра е приведена на рисунка 1.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунка 1.1 – Структурна схема на дозиметъра 
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В качеството на детектор за лъчение се използва Гайгер-Мюлеров брояч с филтър за 

пространствено-енергийно формиране на чувствителност, който превръща квантите на 

фотонното лъчение в електрически импулси. Детекторът се захранва от високоволтов източник 

на напрежение. 

Управлението на режимите на работа на дозиметъра, устройството за подсветка, 

звуковия сигнализатор, IR комуникационния канал, LCD, енергонезависимата памет, 

високоволтовия източник за захранване на детектора, обслужването на бутоните за управление, 

извършването на необходимите изчисления, самодиагностиката се осъществяват от 

микропроцесора. 

Алгоритъмът на работа на дозиметъра осигурява непрекъснатост на процеса на 

измерване, статистическа обработка на резултатите от измерванията, бързо адаптиране към 

промените в нивото на МЕД от фотонно лъчение (настройване на времето за измерване в 

обратна зависимост от мощността на дозата) и оперативно представяне на получената 

информация на LCD. За обмен на информация с ПК е предвиден ИЧ канал за връзка. 

В дозиметъра има вътрешна енергонезависима памет, позволяваща натрупване и 

съхраняване на информацията. 

 Източникът на вторично захранване осигурява преобразуване на напрежението от 

захранващ елемент 1,5 V в стабилно напрежение 3,0 V, необходимо за захранване на 

дозиметъра. 

 

 1.4.2 Конструктивно дозиметърът е изпълнен в устойчив на удар пластмасов корпус. 

Общият вид на дозиметъра и неговите компоненти са показани на фигура 1.2. Елементите на 

индикацията, позиции 1 - 4, са разположени на LCD (8). 

1 – аналогова скала (седем сегмента) за оперативен контрол на радиационната 

обстановка в режим на измерване на МЕД, аналогова скала (четири сегмента) - индикатор за 

нивото на звуково налягане в режим на търсене; 

2 – зона на индикация на МЕД в режим на измерване МЕД, ЕД в режим на измерване 

ЕД, година на производство в режим на индикация на номера на дозиметъра, индикация за 

включване на ИЧ комуникационен канал (oFF / on) в режим на комуникация с компютър; 

3 – зона на индикация на статистическата грешка в проценти в режим на измерване на 

МЕД, време на натрупване на ЕД в хиляди часове (h) в режим на измерване ЕД, месец на 

производство в режим на индикация на номера на дозиметъра; 

4 – зона на индикация на времето на усредняване (в секунди) на стойностите на МЕД в 

режим на измерване МЕД, време на натрупване на ЕД в режим на измерване ЕД; 

5 – бутон  (СВЕТ/УСТ.) – за включване на подсветката на LCD, включване на режим 

за обмен с ПК, вход в режим на настройки и изход от него; 

6 – бутон  (РЕЖИМ) – за избор на режима на индикация на дозиметъра (МЕД, ЕД, 

номера на дозиметъра, връзка с ПК); 

7 – светлинна сигнализация; 

8 – LCD; 

9 – прозорец на приемо-передавателя на ИЧ канала за връзка; 

10 – детектор; 

11 – винт-капак на батерийния отсек. 

Направлението на градуироваката и геометричният център на детектора, относително 

който се извършва заводска градуировка, е разположен на разстояние 15 мм от повърхността на 

детектора на дозиметъра (приложение В). 

Общата повърхностна плътност на стените около детектора е 1 g / cm2, което осигурява 

защита на детектора от фоново бета лъчение.  

Дозиметри ДКГ-РМ1621М и ДКГ-РМ1621МА са оборудвани с подвижна щипка за 

носене на пояс на колана. Щипката може да бъде отстранена от корпуса с помощта на отвертка, 

както е показано на рисунка 1.3.  
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При отделна поръчка дозиметърът може да бъде оборудван със защитен калъф, 

изработен от синтетични тъкани, който също осигурява възможност за носенето му на колан на 

пояса. Препоръчва се да свалите щипката, когато използвате защитен калъф 

 
 

Рисунка 1.2 – Общ вид на дозиметъра 
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Рисунка 1.3 – Снемане на щипката от корпуса на дозиметрите ДКГ-РМ1621М и ДКГ-

РМ1621МА  
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2 Използване по предназначение 

 

2.1 Общи сведения 

 

При покупката на дозиметъра е необходимо да се провери комплектността му, съгласно 

1.2.1, и работоспособността му, съгласно 2.4. 

Да се пази дозиметъра от удари и механични повреди, въздействието на агресивни среди, 

органични разтворители, източници на открит огън. 

 

2.2 Мерки за безопасност 

 

Всичките работи по настройка, проверка, ремонт, техническо обслужване и 

метрологична проверка на дозиметъра, свързани с използването на радиоактивни източници, е 

необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на действащите санитарни 

правила за осигуряване на радиационна безопасност. 

 

2.3 Подготовка за работа 

 

2.3.1 Преди началото на работа с дозиметъра е необходимо внимателно да се изучат 

всички раздели на даденото РЕ. 

2.3.2 Извадете дозиметъра от опаковката 

2.3.3 Включване: 

- развийте капака на отделението за батерията с помощта на отвертка; 

- поставете батерията, спазвайки полярността (електродът на елемента, маркиран със 

знака "+", трябва да е обърнат към вътрешността на дозиметъра); 

- поставете на място капака на отсека за батерията. 

Веднага след инсталирането на батерията, дозиметърът провежда тестване на LCD 

(примерно за 2 с трябва да се включи и угасне индикацията на всички сегменти и графични 

символи), след това дозиметърът трябва да премине в режим на измерване. След 1 мин 

дозиметърът е готов за използване. 

2.3.4 Дозиметърът да се установи и фиксира с детектора навън, върху нагръдния джоб на 

работното облекло, или вътре в него. 

З а б е л е ж к а   Ако се очаква дълъг престой в зона, където мощността на дозата 

надвишава 0,1 mSv / h, се препоръчва да се постави нова батерия. 

 
2.4 Използване  

 

2.4.1 Режими на работа на дозиметъра: 

- режим на измерване на МЕД от фотонно лъчение; 

- режим на измерване на ЕД от фотонно лъчение; 

- режим на индикация на номера дозиметъра (сляп дозиметър); 

- режим на обмен на информация с ПК; 

- режим на търсене (за ДКГ-РМ1621М и ДКГ-РМ1621МА); 

- режим на индикация на състоянието на звуковата сигнализация; 

- режим на индикация на състоянието на вибрационната сигнализация (за ДКГ-РМ1621М, 

ДКГ-РМ1621МА); 

- режим на индикация на частичен и критичен разряд на захранващите елементи; 

- режим на настройки; 

- режим на подаване на звукова и допълнително за ДКГ-РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА – на 

светлинна и вибрационна сигнализация при превишаване на зададените прагове по ЕД или 

МЕД 
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Енергонезависимата памет на дозиметъра осигурява съхранение при замяна на 

захранващия елемент в момента на изваждане на батерията: 

- натрупаната доза (ЕД); 

- времето на натрупване на ЕД; 

- историята на натрупване на ЕД и МЕД; 

- стойността на зададените прагове на ЕД и МЕД. 

 

 При експлоатация на дозиметъра в температурен диапазон от минус 40 до минус 20 С 

той осигурява изпълнението на дозиметрични функции, без да показва резултата от 

измерването на LCD. При връщане на дозиметъра в условия с температура над минус 20 С 

нормалната работа на LCD се възстановява. 

Дозиметърът осъществява непрекъснато измерване на МЕД и ЕД, отчитане времето на 

натрупване на ЕД във всички режими, с изключение на активния режим на обмен с компютър 

(on / Ir). 

Стандартната конфигурация на дозиметъра осигурява визуализация на следните 

параметри и изпълняеми функции: 

 

Режим на измерване на МЕД – Вкл. 

На цифровото табло (2), Рисунка 1.2 - показване на стойности на МЕД. 

На цифровото табло (3) – извеждане на стойности на статистическата грешка, %  – 

Изкл. 

На цифровото табло (4) – извеждане на времето на усредняване на стойностите МЕД – 

Изкл. 

Разрешение за настройка на праговете - Вкл. 

Звукова сигнализация      - Вкл. 

 

Режим на измерване на ЕД – Вкл. 

На цифровото табло (2), Рисунка 1.2 - показване на стойността на ЕД. 

На цифровото табло (3) – извеждане на стойността на времето на натрупване на ЕД в 

хиляди часове (символът “h” се индицира при време на натрупване на ЕД по-малко от 1000 

часа). 

На цифровото табло (4) – извеждане на стойността на времето на натрупване на ЕД в 

часове – Вкл. 

На цифровото табло (4) – извеждане на стойността на оставащото време на присъствие 

на работното място – Изкл. 

Разрешение за настройка на праговете  - Вкл. 

Нулиране на ЕД     - Вкл. 

Звукова сигнализация    - Вкл. 

 

Режим на индикация на номера на дозиметъра – Вкл. 

На цифровото табло (2), Рисунка 1.2 - номер на дозиметъра. 

На цифровото табло (3)   - месец на производство на дозиметъра. 

На цифровото табло (4)   - година на производство на дозиметъра. 

Звукова сигнализация   - Вкл. 

 

Режим на търсене      - Вкл. 

Режим на индикация звукова сигнализация   - Вкл. 

Режим на индикация вибрационна сигнализация  - Вкл. 
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2.4.2 Избор на индикираната величина 

Режимите на измерване на МЕД и ЕД, индикацията на номера на дозиметъра и обмена с 

ПК се включват с последователно натискане  бутон РЕЖИМ (рисунки 2.1 и 2.2). 

Дозиметърът позволява включване/изключване на всички гореописани режими на 

измерване или индикация. Промяната на конфигурацията на индикацията се осъществява в 

режим на обмен на информация с ПК. 

 

2.4.3 Режим измерване на МЕД 

В режим МЕД (рисунки 2.1 и 2.2) на LCD се индикират: 

- МЕД (Sv/h, mSv/h, Sv/h); 

- МЕД на аналоговата скала в логаритмичен мащаб (седем сегмента); 

- статистическа грешка в проценти; 

- времето на усредняване на стойностите МЕД (Диапазонът на индикация на времето 

на усредняване е от 1 до 2999 s. При време за усредняване, превишаващо 2999 s, на LCD 

дисплея се визуализират символите "- - -"). 

Ако измерената стойност на МЕД надвишава горната граница на диапазона на 

индикация МЕД (200 mSv / h за ДКГ-РМ1621, ДКГ-РМ1621М и 2,0 Sv / h за ДКГ-РМ1621А, 

ДКГ-РМ1621МА), на LCD дисплея се показва символът за претоварване „OL“, съпроводено с 

накъсан звуков сигнал. 

В режим МЕД можете да нулирате събраната статистика от измерванията на МЕД и да 

възобновите процеса на измерване чрез едновременно натискане на бутони СВЕТ/УСТ. и 

РЕЖИМ. 

 

2.4.4 Режим на измерване на ЕД 

В режим ЕД (рисунка 2.3) на LCD се индицира: 

- ЕД (Sv, mSv, Sv); 

- време на натрупване на ЕД. 

Нулирането на ЕД и времето за натрупване на ЕД е възможно в режим на настройки. За 

целта трябва да влезете в режим "Сброс ЭД", в съответствие с рисунка 2.3, след това 

едновременно натиснете бутоните СВЕТ/УСТ. и РЕЖИМ. 

В режим на обмен на информация с ПК е възможно да се зададе забрана за нулиране на 

ЕД с помощта на бутоните. 

Измерването на ЕД, натрупана за определен период, се извършва по два начина: 

Първи начин (препоръчителен). В началото на периода на измерване трябва да се 

нулира ЕД с помощта на бутоните или с помощта на компютър (ПК) и потребителската 

програма, доставена на CD, тогава дозата, индикирана в края на периода, ще бъде натрупаната 

доза за периода на измерване. 

Втори начин. От стойността на ЕД, индикирана в края на периода на измерване, следва 

да се извади стойността на дозата в началото на периода. 

В режим ЕД е възможна индикация (рисунка 1.2 табло (3) и (4)) на стойността на 

оставащото време на присъствие на работното място в зависимост от текущите измерени 

стойности на МЕД и ЕД. Времето се изчислява от дозиметъра спрямо зададения втори праг на 

ЕД (функцията може да бъде активирана при конфигуриране на режима на измерване на ЕД). 

 

2.4.5 Режим на настройки 

Вспомагателният режим на настройки (рисунка 2.4) е предназначен за проверка и (или) 

задаване на прагови стойности по ЕД (МЕД), нулиране на ЕД и времето на натрупване на ЕД. 

ВНИМАНИЕ: Достъпът до режим на настройки се реализира чрез продължително 

натискане на бутон СВЕТ/УСТ. (около 5 с), след което параметърът на функцията, която 

трябва да се зададе, започне да мига! 

Избирането на параметъра се извършва с кратко натискане на бутон СВЕТ/УСТ. 
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Промяна на параметъра се осъществява: 

- бързо – чрез дълго натискане на бутон РЕЖИМ; 

- точно – чрез кратки натискания на бутон РЕЖИМ. 

Изход от режима на настройки се осъществява чрез продължително натискане на бутон 

СВЕТ/УСТ. или автоматично след около 90 с. 

Въвеждане в паметта на праговите нива по МЕД (ЕД). 

Тази операция може да се извърши в режим на измерване на МЕД (ЕД), а също и в режим на 

обмен на информация с ПК. Праговете по МЕД (ЕД) се въвеждат при измерване на МЕД (ЕД) на 

LCD. 

Влезте в режим на настройки чрез дълго натискане на бутона СВЕТ/УСТ. (рисунка 2.4). 

Въведете последователно първото и след това второто прагово ниво. 

Излезте от режим на настройки.  

В режим на обмен на информация с ПК е възможно да се зададе забрана за промяна на 

праговите нива с помощта на бутоните. 

Ако стойността на първия (втория) праг на МЕД (ЕД) бъде надвишена, дозиметърът 

преминава съответно в режим на измерване МЕД (ЕД) и подава накъсан (чест накъсан) звуков 

сигнал. 

След като МЕД падне под зададения праг, звуковият сигнал спира. Звуковият сигнал 

може да бъде изключен чрез натискане на който и да е бутон. Звуковият сигнал се деактивира 

автоматично след около 60 секунди, повторен звуков сигнал се излъчва след около 4 минути. 

 

2.4.6 Режим на индикация на номера на дозиметъра 

 

В режим на индикация на номера на дозиметъра на LCD дисплеят ще покаже: 

- номера на дозиметъра на цифровото табло (2); 

- година (4) и месец (3) на производство. 

 

2.4.7 Режим на обмен на информация с ПК 

 

2.4.7.1 Дозиметърът позволява съхраняване и показване на компютър чрез ИК 

комуникационен канал на историята на натрупване (наричана по-долу "история") на ЕД, МЕД, 

събитията на надвишаване на зададените прагови стойности за ЕД и МЕД, събитието на 

нулиране на ЕД с помощта на бутоните. 

Избор на записваните събития в историята, периодичността на тези записи се 

осъществява по специална програма. Без ИЧ адаптер (вграден или външен) данните от 

историята са недостъпни. 

Дозиметърът осъществява обмен на информация с ПК по ПО, доставяно на CD, чрез 

адаптер за ИЧ канал за връзка по протокол за обмен, съвместим с IrDA интерфейс. 

Системни изисквания за ПК: 

- за работа с програмата е необходим компютър поне Pentium III; 

- 1 GВ свободно пространство на твърдия диск; 

- принтер за печат и устройство за работа с протокол IrDA за обмен на информация с 

устройства; 

- програмата работи под OS Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft 

Windows 8, Microsoft Windows 10.  

 
2.4.7.2 За да използвате дозиметъра в режим на комуникация с ПК, е необходимо: 

- да се запознаете с описанието на ПО, доставено на CD; 

- да свържете адаптера на IR комуникационния канал към серийния комуникационен 

порт на компютъра (възможно е да използвате IR адаптер, вграден в компютъра); 

- да инсталирате IrDA устройство в системата и да активирате IR комуникация в режим 

на търсене за външни IR комуникационни устройства; 
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- да инсталирате ПО на ПК; 

- да ориентирате дозиметъра и адаптера на IR канала на компютъра, като поставите 

дозиметъра на разстояние 10 - 20 см от адаптера за IR канала;  

- с помощта на бутон РЕЖИМ изберете режим на комуникация с ПК; 

- кратко натиснете бутон СВЕТ/УСТ. за установяване на комуникация по IR канала с ПК; 

- следвайки инструкциите на програмата, прочетете информацията от дозиметъра. 

 
2.4.7.3 Разрешение или забрана на работните режими (параметри) на дозиметъра (ДКГ-

РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА): 

- измерване на МЕД; 

- индикация на коефициента на вариация на МЕД; 

- индикация на времето за усредняване на МЕД; 

- измерване на ЕД; 

- индикация на времето за натрупване на ЕД; 

- индикация на брояча на оставащото време за присъствие на работното място в 

зависимост от текущите измерени стойности на МЕД и ЕД; 

- индикация на номера на дозиметъра; 

- звукова сигнализация; 

- настройка на прагови нива за МЕД и ЕД с помощта на бутоните; 

- нулиране на ЕД с помощта на бутоните. 

 

2.4.7.4 Четене на следната информация от дозиметъра в компютъра (ДКГ-РМ1621М, 

ДКГ-РМ1621МА): 

- параметри на дозиметъра; 

- история на МЕД и натрупване на ЕД (дата, време, събитие, стойност); 

- стойността на ЕД (МЕД) в момента на превишаване на зададените прагове, а също 

времето, датата, и месеца, когато е настъпило превишаване на зададените прагове;  

- стойностите на зададените прагове по ЕД и по МЕД; 

 - служебна информация. 

 

2.4.7.5 Записване на следната информация от компютъра в дозиметъра (ДКГ-

РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА): 

- параметри на дозиметъра; 

- Стойностите на праговете по ЕД и по МЕД; 

- интервала на запис на историята на МЕД и натрупването на ЕД; 

- текущото време и датите за формиране историята на натрупване на ЕД; 

- служебна информация. 

 

2.4.8 Режим на търсене (ДКГ-РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА) 

В режим на търсене дозиметърът може да решава задачи с откриването и 

локализирането на източници на гама-лъчение (ИГЛ). За тази цел трябва да се включи режимът 

на търсене. 

Включването на режима на търсене е показано на рисунка 2.2.  

Когато първата прагова стойност на МЕД (откриване на ИГЛ) е надвишена, честотата на 

звуковите, визуалните и вибрационните сигнали ще се увеличава с приближаването към ИГЛ. 

Когато се достигне пределната честота, ще се генерира непрекъснат звуков сигнал. При 

еднократно натискане на бутон СВЕТ/УСТ. честотата на звуковите, визуалните и 

вибрационните сигнали може да бъде намалена, което увеличава разделителната способност за 

търсене на устройството при приближаване към ИГЛ. Повторното натискане на бутон 

СВЕТ/УСТ. установява честотата на звуковите, визуалните и вибрационните сигнали в 

първоначалното им състояние. При превишаване на втората зададена прагова стойност на МЕД, 

дозиметърът генерира чести накъсани звукови, визуални и вибрационни сигнали. 
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При локализиране на ИГЛ, дозиметърът трябва да бъде разположен така, че 

геометричният център на детектора (приложение В, рис. В.1) да бъде насочен към 

инспектирания обект, дозиметърът трябва да се държи на разстояние не повече от 10 см от 

обекта. Скоростта на преместване спрямо обекта трябва да бъде не повече от 10 см / сек. 

 

2.4.9 Индикация на състоянието на звуковата сигнализация (ДКГ-РМ1621М, ДКГ-

РМ1621МА) 

При индикация на състоянието на звуковата сигнализация (рис. 2.2) дозиметърът 

осигурява: 

- активиране / деактивиране на звуковата сигнализация;  

- индикация за включена / изключена звукова сигнализация; 

- регулиране на нивото на звуковото налягане (рис. 2.5); 

- индикация на нивото на звуковото налягане в аналогова (аналогова скала) и цифрова 

форма (от 1 до 4). Ниво 1 (едно тире) съответства на минималното, а ниво 4 (четири тирета) 

съответства на максималното ниво на звука.  

 

2.4.10 Индикация за състоянието на вибрационната сигнализация (ДКГ-РМ1621М, 

ДКГ-РМ1621МА) 

При индикация за състоянието на вибрационната сигнализация (рис. 2.2) дозиметърът 

осигурява: 

- активиране / деактивиране на вибрационната сигнализация;  

- индикация за включена / изключена вибрационна сигнализация 

 

2.4.11 Режим на индикация за частично и критично разреждане на батериите 

В дозиметъра на всеки 10 мин се осъществява контрол на разреждането на батерията. 

В случай на частично разреждане на батерията (примерно  1,1 В) LCD дисплеят показва 

мигащ символ „bat“, дозиметърът изпълнява измервателни функции. Батерията трябва да 

бъде сменена! (виж 3.3) В случай на критично разреждане на батерията (примерно  0,9 В) 

дозиметърът преминава в режим на измерване на ЕД, показва се мигащ символ „bat“, 

дозиметърът спира функциите на измерване, забранява се подсветката на индикатора и 

звуковата сигнализация. Батерията трябва да бъде сменена! (виж 3.3) 
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Рисунка 2.1 – Избор на режим на работа (индикация) на дозиметъра ДКГ-РМ1621 (ДКГ-

РМ1621А) 
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Рисунка 2.2 – Избор на режим на работа (индикация) на дозиметъра ДКГ-РМ1621М (ДКГ-

РМ1621МА)  
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Рисунка 2.3 – Задаване на праговите стойности на ЕД 
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Рисунка 2.4 – Задаване на праговите стойности на МЕД 
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Рисунка 2.5 – Индикация на състоянието на звуковата сигнализация 

(включване / изключване, контрол на силата на звука  

на дозиметъра ДКГ-РМ1621М (ДКГ-РМ1621МА)) 
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3 Техническо обслужване 

 
3.1 Техническото обслужване на дозиметъра включва превантивна поддръжка, подмяна 

на батерията и периодични проверки на работоспособността (в съответствие с 2.4.3 - 2.4.5). 

3.2 Превантивните работи включват външен преглед, отстраняване на прах, мръсотия и 

провеждане на дезактивация в случай на попадане на радиоактивен прах върху корпуса на 

дозиметъра. 

Дезактивацията се извършва чрез избърсване с кърпа, навлажнена с етилов алкохол 

(ГОСТ 18300-87). 

3.3 Подмяна на батерията: 

- развийте капака на отделението за батерията с помощта на отвертка; 

- извадете използваната батерия; 

- поставете нова батерия, спазвайки полярността (електродът на батерията, маркиран със 

знак "+", трябва да е обърнат към вътрешността на дозиметъра); 

- поставете на място капака на отделението за батерията. 

Веднага след поставянето на батерията, на LCD трябва да светнат всички сегменти и 

дозиметърът трябва да премине в режим на измерване. Всички предишни измервания и 

параметри, необходими за правилната работа на дозиметъра, се записват в енергонезависимата 

памет на дозиметъра. 

 

З а б е л е ж к а   Преди да изпратите дозиметъра за проверка, трябва да бъде инсталирана 

нова батерия. 
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4 Списък на възможните неизправности 

 
 Списъкът на възможните неизправности на дозиметъра и методите за тяхното 

отстраняване са дадени в таблица 4.1 

 
Таблица 4.1 

Характерни неизправности Възможни причини Способи за отстраняване 

1 LCD дисплеят показва 

съобщение “bAt”  
Разряд на батерията Сменете батерията 

 

2 На LCD екрана няма 

индикация 

 

Разряд на батерията 

 

Сменете батерията 

 

 

Неправилно поставена 

батерия 

Поставете батерията правилно 

3 Дозиметърът не реагира на 

натискане на клавишите, на 

LCD се показват некоректни 

символи 

Нарушение на правилната 

работа на микропроцесора 

 

Извадете и поставете отново 

батерията след 5 минути 

 

4 LCD дисплеят показва 

съобщението Er1-Er7 

 

Дозиметърът е неизправен 

 

Неизправността се отстранява в 

техническия център на 

производителя 

 

З а б е л е ж к а  – При използване на неизправна батерия, може да се появи съобщение 

Er1-Er7.  

 

ВНИМАНИЕ: Когато се появи съобщение Er1-Er7, трябва да натиснете който и 

да е бутон. Ако съобщението за грешка се появи отново (примерно след около 15 

минути), използването на дозиметъра е недопустимо! 
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5 Методика за проверка (МРБ МП.987-2010) 

 
5.1 Уводна част 

Тази методика за проверка се прилага за индивидуални дозиметри на рентгеново и гама 

лъчение ДКГ-РМ1621, ДКГ-РМ1621А, ДКГ-РМ1621М и ДКГ-РМ1621МА (по-нататък – 

дозиметри), съответства на Методическите указания МИ 1788 "Приборы дозиметрические для 

измерения экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы, поглощенной дозы и 

мощности поглощенной дозы в воздухе фотонного излучения. Методика поверки." и установява 

методиката за проверка на дозиметри. 

Проверката трябва да се извършва от териториалните органи на метрологичната служба 

на Госстандарт и от органите, акредитирани да извършват тези дейности. 

Проверката на дозиметрите се извършва при излизане от производство, след ремонт и по 

време на експлоатация и съхранение с периодичност 12 месеца. 

 

5.2 Операции и средства за проверка 

При извършване на проверка проверяващите трябва да извършат следните операции и да 

прилагат средства за проверка с характеристиките, посочени в таблица 5.1. 

 

Таблица 5.1 

Наименование на 

операцията 

Номер на 

пункта на 

методиката 

Наименование на еталонни и помощни измервателни 

средства и основни характеристики 

Външен оглед 5.7.1 - 

Изпробване 5.7.2 - 

Определяне на 

метрологичните 

характеристики 

5.7.3.1, 

5.7.3.2 

Установка за проверка дозиметрична с източник 137Cs, по 

ГОСТ 8.087-2000. Грешката от атестирането на 

Установката за проверка дозиметрична, атестирана по 

еквивалентна доза, не трябва да бъде повече от 5 % при 

доверителна вероятност 0,95. 

- 5.5 
Барометър. Градулация 1 kPa. Диапазон на измерване от 

60 до 120 kPa. 

- 5.5 
Термометър. Градулация 0,1 С. Диапазон на измерване 

от 10 С до 30 С. 

- 5.5 
Уред за измерване на влажност. Диапазон на измерване от 

30 % до 90 %. 

- 5.5 Секундомер. Диапазон на измерване от 1 до 600 с. 

- 5.5 
Дозиметър ДБГ-06Т. Основна грешка 15 % (позволено е 

да се използва друг дозиметър, осигуряващ необходимата 

точност на измерване). 

- 5.7.3 Фантом воден с размери 30х30х15 см* 

* Позволено е да се използва плоско-паралелен PMMA фантом с размери 30х30х15 см 

 

5.3 Изисквания относно квалификацията на проверяващите 

За извършване на измервания по време на проверка и (или) обработка на резултатите от 

измерванията се допускат лица, атестирани като държавни проверители по установения ред. 
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5.4 Изисквания за безопасност 

5.4.1 При извършване на проверката трябва да се спазват изискванията за безопасност на 

действащите санитарни правила за осигуряване на радиационна безопасност. 

5.4.2 Процесът на проверка трябва да бъде класифициран като работа с особено вредни 

условия на труд. 

 

5.5 Условия за проверка 

Дозиметрите трябва да се проверяват при нормални климатични условия: 

- температура на околната среда  (205) С; 

- относителна влажност    60 (+20; -30) %; 

- атмосферно налягане   101,3 (+5,4; -15,3) кРа; 

- външно фоново гама излъчване  не повече от 0,2 μSv / h. 

 

5.6 Подготовка за проверка 

Преди извършване на проверката проверяващите трябва да извършат следните 

подготвителни работи: 

- изучаване на инструкцията за експлоатация на дозиметрите; 

- подготовка на дозиметрите за работа в съответствие с 2.3 от РЕ. 

 

5.7 Извършване на проверка 

 

5.7.1 При външния оглед трябва да се установи съответствието на дозиметрите на 

следните изисквания: 

- съответствие на комплектността на проверяваните дозиметри съгласно изискванията на 

РЕ; 

- наличие в РЕ на знак за първоначална проверка или свидетелство за последна проверка; 

- наличие на ясни маркировъчни надписи на дозиметрите; 

- отсъствие на замърсявания, механични повреди, влияещи на работата на дозиметрите. 

В случай на несъответствие с посочените изисквания, дозиметрите не могат да бъдат 

допуснати за по-нататъшна проверка. 

 

5.7.2 При извършване на изпробване е необходимо: 

- да се провери работоспособността на дозиметрите, както е указано в 2.4; 

- да се зададат максималните прагови стойности за мощност на индивидуалната 

еквивалентна доза 


H р(10) (по-нататък – МЕД) и индивидуална еквивалентна доза Нр(10) (по-

нататък –ЕД), съгласно 2.4.5. 

 

5.7.3 Определяне на метрологичните характеристики  

5.7.3.1 Определянето на основната относителна грешка при измерването на МЕД се 

извършва по следния начин: 

1) включете режим на измерване на МЕД; 

2) фиксирайте дозиметрите на фантома, така че надписът “Сторона к телу” да е обърнат 

към фантома. Установете дозиметрите с фантома върху проверовъчната дозиметрична 

установка, така че нормалата, проведена от геометричния център на предната стена на фантома, 

да съвпада с централната ос на колиматора на проверовъчната дозиметрична установка, а 

централната ос на колиматора да преминава през геометричния център на детектора на 

проверяваните дозиметри, рис. 5.1. Геометричният център на детектора е указан в 

експлоатационната документация на дозиметрите; 
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3) определете средната стойност на МЕД от външния фон на гама-лъчението (наричан 

по-долу гама-фон) при липса на източник на лъчение, като за това след период не по-малко от 

600 s след поставяне на дозиметрите в дозиметричната установка, направете пет измервания на 

МЕД от гама-фона с интервал не по-малко от 150 s и  изчислете средната стойност на МЕД от 

гама фона 



H ф, по формула (5.1). На аналоговата скала трябва да се индицира един сегмент.  

 

5

H
H

5

1i

фi

ф








 ,      (5.1) 

където 


H фi е i-тата стойност на измерената МЕД от гама- фона, μSv / h; 

4) преместете дозиметрите върху дозиметричната установка, така че геометричният 

център на детектора да съвпада с контролната точка, в която еталонната стойност на МЕД е 

3,0 μSv / h, и облъчете дозиметрите, при това на аналоговата скала трябва да се индицират два 

сегмента; 

5) след не по-малко от 100 s след началото на облъчването, снемете пет резултата от 

измерванията на МЕД с интервал не по-малко от 60 s и изчислете средната стойност на МЕД 


H j по формулата 

 







5

1i

jij H
5

1
H ,     (5.2) 

където 


H ji е i-тата стойност на дозиметрите при измерване на МЕД в j-тата проверяема 

точка;  

6) повторете измерванията за точките, в които еталонната стойност на МЕД е 80,0; 800 

μSv / h, при това на аналоговата скала трябва да се индицират три сегмента при МЕД, равна на 

80,0 μSv / h и четири сегмента при МЕД, равна на 800 μSv / h; 

7) преместете дозиметрите върху дозиметричната установка, така че геометричният 

център на детектора да съвпада с контролната точка, в която еталонната стойност на МЕД е 8,0 

mSv / h; 

Фантом 

Направление на лъчението 

Геометричен център на детектора 

Рисунка 5.1 – Способ за установка на дозиметъра с фантома върху 

проверовъчната дозиметрична установка. 



ТИГР.412118.027 РЕ 

 31 

8) облъчете дозиметрите, при това на аналоговата скала трябва да се индицират пет 

сегмента; 

9) след не по-малко от 60 s след началото на облъчването, снемете пет резултата от 

измерванията на МЕД с интервал не по-малко от 20 s и изчислете средната стойност на МЕД 


H j по формулата (5.2); 

10) повторете измерванията за контролна точка, в която еталонната стойност на МЕД е 

80,0 mSv / h, при това на аналоговата скала трябва да се индицират шест сегмента  

11) за модификациите на дозиметрите ДКГ-РМ1621А, ДКГ-РМ1621МА измерванията по 

9) да бъдат повторени за контролна точка, в която еталонната стойност на МЕД е 800,0 mSv / h, 

при това на аналоговата скала трябва да се индицират седем сегмента; 

12) изчислява се относителната грешка на измерването Qj, %, по формулата 
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НHH

Q
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,    (5.3) 

където 


H оj е еталонната стойност на МЕД в проверяваната точка; 


H j – средната стойност на МЕД в проверяваната точка; 


H ф – средната стойност на МЕД от гама-фона в микросиверти за час при стойности 

на еталонната МЕД 3,0; 80,0 и 800,0 μSv / h и средна стойност на МЕД от гама-фона в 

милисиверти за час при стойности на еталонната МЕД 8,0; 80,0 и 800,0 mSv / h; 

13) изчислете доверителните граници на допустимата основна относителна грешка на 

измерване на МЕД ,%, при доверителна вероятност 0.95, използвайки формулата  

 
22 )Q()Q(1,1

maxjo  ,  (5.4) 

където Qo е грешката на дозиметричната установка, в проценти; 

Qjmax − максималната относителна грешка на измерване Qj, в проценти; 

14) сравнете доверителната граница на допустимата основна относителна грешка , 

изчислена по формула (5.4), с границите на допустимата основна относителна грешка доп.,  
изчислени по формулата 

  доп = (15 + 0,0015/


H + 0,01


H ) %,   (5.5) 

 

където 


H  е стойността на МЕД, mSv / h; 

0,0015 – коефициент, mSv / h; 

0,01  коефициент, (mSv / h)-1. 

 

Ако   доп, то дозиметрите се бракуват, ако   доп, то дозиметрите се признават за 

годни за използване. 

 

5.7.3.2 Определянето на основната относителна грешка при измерване на ЕД се 

извършва по следния начин: 

1) задайте на дозиметрите максималните прагове по МЕД и ЕД и активирайте режим на 

измерване ЕД; 

2) изпълнете действията по подточка 2) от т. 5.7.3.1; 

3) отчетете от дозиметрите началното показание на ЕД; 
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4) преместете дозиметрите върху дозиметричната установка, така че геометричният 

център на детектора да съвпада с контролната точка, в която еталонната стойност на МЕД от 

еталонен източник на гама-лъчение 137Cs е равна на 3,0 μSv / h, и облъчете дозиметрите в 

течение на време Т, равно на 60 мин; 

5) след края на облъчването отчетете крайната стойност на ЕД от дозиметъра; 

6) изчислете основната относителна грешка от измерването на ЕД Qj, %, по формулата 
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   (5.6) 

където Нкj е крайната стойност на ЕД, mSv; 

Ннj – началната стойност на ЕД, mSv; 


H оj – еталонната стойност на МЕД в проверяваната точка, mSv / h; 

Т – време на облъчване в часове. 

7) Повторете измерванията съгласно (1-6) за контролната точка, при еталонна стойност 

на МЕД равна на 80,0 mSv / h в течение на време T, равно на 30 минути; 

8) изчислете доверителната граница на грешката на проверяваните дозиметри за всяка 

измерена точка съгласно формула (5.4) при доверителна вероятност 0.95, 

където Qo е грешка на дозиметричната установка, в проценти; 

Qjmax – максимална основна относителна грешка на измерване на ЕД, определена по 

формулата (5.6). 

Сравнете доверителната граница на грешката , изчислена по формулата (5.4), с 

границите на допустимата основна относителна грешка доп.= 15 %. Ако   доп. , то 

дозиметрите се  бракуват, ако   доп., то дозиметрите се признават за годни за използване. 

 

5.8 Оформяне на резултатите от проверката 

 

5.8.1 Резултатите от проверката се записват в протокол за проверка. Препоръчителната 

форма на протокола за проверка е дадена в приложение Г. 

5.8.2 В случай на положителни резултати от първоначалната проверка в РЕ (раздел 

"Свидетелство за приемане") се поставят подпис, печат на проверяващия, извършил проверката, 

и датата на проверката. 

5.8.3 В случай на положителни резултати от редовната или извънредна проверка, за 

дозиметъра се издава свидетелство по установената форма на проверка (в съответствие с TKП 

8.003-2011, приложение Г) и в РЕ раздел (раздел "Особени бележки") се поставят подпис, печат 

на проверяващия, извършил проверката, и датата на проверката. 

5.8.4 В случай на отрицателни резултати от проверката, дозиметрите не се допускат за 

употреба. За тях се издава заключение относно непригодността (в съответствие с ТКП 8.003-

2011, приложение Д), указващо причините за непригодност. В този случай печатът на 

проверяващия и свидетелството се анулират. 
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6 Правила за транспортиране и съхранение 

 

6.1 Дозиметърът в опакован вид позволява транспортиране с всеки закрит вид транспорт 

при температура на околната среда от минус 50 оC до плюс 50 оC. 

 

6.2 Опакованият дозиметър трябва да бъде закрепен в превозното средство. Поставянето 

и фиксирането на сандъците в превозните средства трябва да осигуряват стабилна позиция при 

придвижването по пътя, липса на изместване и удари един с друг или със стените на 

транспортното средство.  

 

6.3 В случай на транспортиране по море, опакованият дозиметър трябва да бъде поставен 

в херметичен полиетиленов калъф със силикагел за изсушаване, съгласно ГОСТ 3956-76. 

 

6.4 Когато се транспортира по въздух, опакованият дозиметър трябва да бъде поставен в 

херметизирани отделения. 

 

6.5 Дозиметърът трябва да се съхранява в складове в опаковката на производителя при 

температура на околната среда от минус 15 ° C до плюс 50 ° C и относителна влажност до 95% 

при температура 35 ° C. 

 

6.6 Дозиметри без опаковка трябва да се съхраняват при температура на околната среда 

от 10 ° C до 35 ° C и относителна влажност от 80% при температура 25 ° C. 

 

6.7 В помещението за съхранение не трябва да има прах, киселини и алкални пари, 

корозивни газове и други вредни примеси, които причиняват корозия. 
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7 Гаранция на производителя 

 

7.1 Производителят гарантира съответствието на дозиметъра с изискванията на ТУ при 

условие, че потребителят спазва условията и правилата за експлоатация, транспорт и 

съхранение, установени от настоящото РЕ. 

 

7.2 Гаранционният срок на експлоатация е 18 месеца от деня на пускането на дозиметъра 

в експлоатация. При липса на запис за пускането на дозиметъра в експлоатация, началото на 

срока на експлоатация се изчислява от момента на края на гаранционния срок на съхранение. 

 

7.3 Гаранционният срок на съхранение е 6 месеца от момента на приемане на дозиметъра 

от отдела за контрол на качеството на производителя. 

 

7.4 Гаранционните и извънгаранционните ремонти се извършват от производителя или 

организации, оторизирани за това от производителя. 

 

7.5 Гаранцията не важи за дозиметри: 

- ако има следи от нерегламентирано отваряне на дозиметъра; 

- при наличие на механични повреди и неспазване на правилата за експлоатация и 

съхранение; 

- при представяне на дозиметъра за гаранционно обслужване без ръководство за 

експлоатация (РЕ); 

- след изтичане на установения гаранционен срок за експлоатация. 

 

7.6 Гаранционният срок за експлоатация се удължава за периода на гаранционния 

ремонт. 

 

7.7 Подмяната на батериите не е гаранционен ремонт и се извършва за сметка на 

потребителя. 
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8 Свидетелство за опаковане 

 

Дозиметър индивидуален за рентгеново и гама лъчение ДКГ-РМ1621____  

 

№___________________   

заводски номер  

Опакован ___________________________________________________________________ 

 наименование или код на производителя 

     

в съответствие с изискванията, предвидени в действащата техническа документация 

     

____________________________ ___________________________ ______________________ 
длъжност личен подпис разшифровка на подписа 

     

________________________________________  
година, месец, ден  

 

 

 

 

  Печат на производителя 

. 
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9 Свидетелство за въвеждане в експлоатация 

 
Дозиметър индивидуален за рентгеново и гама лъчение ДКГ-РМ1621____  

 

Заводски номер  __________________ 

 

въведен в експлоатация _________________________________________ 
     (дата на въвеждане в експлоатация) 

 

 

“____”____________ г. _____________________________________________________ 
     (подпис и фамилия на лицето, отговорно за експлоатацията) 
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10 Свидетелство за приемане 

 
Дозиметър индивидуален за рентгеново и гама лъчение ДКГ-РМ1621____  

 

Заводски номер _________________  

 

Идентификационни данни на вграденото програмно осигуряване _________________ 

 

Идентификационни данни на приложното програмно осигуряване _________________ 

 

произведен и приет в съответствие със задължителните изисквания на действащата техническа 

документация и признат за годен за експлоатация. 

 

Дата __________________  
           година, месец, ден 

 

МП_______________________________________________________________ 
подпис, печат на длъжностното лице на предприятието, отговорно за приемането на дозиметъра 

  

 

Първоначалната проверка е проведена 

 

 

Дата на проверката ______________________ 

               година, месец, дата 

  

Проверяващ ______________________ 

                  подпис, печат 
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11 Гаранционна карта 

 
Дозиметър индивидуален за рентгеново и гама лъчение ДКГ-РМ1621____  

 

Заводски номер _________________  

 

 

произведен   “_____” ________________ 20       г. 

 
 Производител: “ПОЛИМАСТЕР” ООД 

 
 

Приемна: тел.         (375 17) 268 68 19 

                  факс         (375 17) 264 23 56 

E-mail: polimaster@polimaster.сom 

    Република Беларус, 220141 

        г. Минск, ул. Ф. Скорини, 51 

 

 Дата на продажба “____” ________________ 

 
 Продавач ____________________ 

    подпис 

 

 Печат на организацията, извършила продажбата 

______________________________________________________________ 
 
 Гаранционен (следгаранционен) ремонт проведен 

 

“_____” ___________________ 

 

 Гаранционният срок на експлоатация е удължен до 

 

 

“_____” _________________ 

 

 

 Представител на производителя 

 

___________________________ 
подпис 

 

Печат на производителя 

mailto:polimaster@polimaster.
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12 Сведения за рекламации 
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13 Особени бележки 

 

Дата на проверка Подпис на проверяващия, печат на 

проверяващия, извършил 

проверката 

Забележка 
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Приложение А 

(справочно) 

Типова анизотропия на дозиметъра 

(данните са нормирани на направление на градуировка 0o) 
 

 
1 –  241Am (59,5 keV), 2 –  137Cs (662 keV), 3 –  60Co (1250 keV) 

 

Рисунка А.1 – за хоризонтално поставяне върху фантом (въртене във вертикална плоскост).  

 

 
1 –  241Am (59,5 keV), 2 –  137Cs (662 keV), 3 –  60Co (1250 keV) 

 

Рисунка А.2 – за хоризонтално поставяне върху фантом (въртене в хоризонтална плоскост).  
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Приложение Б 

(справочно) 

Схеми на въртене на дозиметъра при снемане на анизотропия 

 
Рисунка Б.1 – Схема на въртене на дозиметъра в хоризонтална плоскост 

 

 
Рисунок Б.2 – Схема на въртене на дозиметъра във вертикална плоскост 
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Приложение В 

(справочно) 

 

Габаритни размери. Геометричен център на детектора 

 

 
 

 

 

 
Рисунка В.1 
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Приложение Г 

(препоръчително) 

Протокол за проверка 

ПРОТОКОЛ №____ 

за проверка на индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение  

 ДКГ-РМ1621____ №_________, 

собственост на _________________. 

 

 Проверката е извършена __________________________________________. 

 Проверката е извършена при нормални климатични условия при Т=    С; Р=       кРа; 

относ. вл.        %, гама-фон 0,      μSv / h съгласно проекта на методика за проверка на дозиметър 

индивидуален за рентгеново и гама-лъчения ДКГ-РМ1621___ на дозиметрична проверовъчна 

установка_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, а също с 

използване на помощни средства за измерване (СИ). 

 

Помощни СИ и оборудване 

Таблица Г.1 

Наименование Тип Зав. номер 
Дата на 

проверка 

Термометър    

Психрометър аспирационен    

Барометър-анероид    

Персонален компютър (ПК) с 

инфрачервен канал (ИК) за връзка 
   

Секундомер. Градулация 0,1 с.    

Дозиметър. Основна грешка не по-

голяма от 15 % 
   

 

 Диапазон на измерване на мощността на еквивалентна доза (МЕД): 

 - от 0,1 μSv / h до 0,1 Sv / h за дозиметър ДКГ-РМ1621, ДКГ-РМ1621М; 

 - от 0,1 μSv / h до 1,0 Sv / h за дозиметър ДКГ-РМ1621А, ДКГ-РМ1621МА. 

 Граници на основната относителна грешка при измерването на МЕД:  

(15 + К1/ H


 + К2· H


) %, 

където H


 е стойността на МЕД, mSv / h; 

К1 – коефициент 0,0015 (mSv / h); 

K2 - коефициент 0,01 (mSv / h) -1. 

 Диапазонът на измерване на еквивалентната доза (EД) е от 1,0 μSv до 9,99 Sv. 

Граници на основната относителна грешка при измерването на EД =15%.  

 

Г.1 Външен оглед__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Г.2 Изпробване и проверка на работоспособността_________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 

Г.3 Определяне на метрологичните характеристики 

 

 Г.3.1 Определяне на основната относителна грешка при измерването на МEД. 
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Таблица Г.2 
Еталонна стойност на 

МЕД 
.

H 0j, μSv / h 

Източник 

№____/ R, см 

Показания на дозиметъра Доверителни 

граници на 

грешката , % 

Граници на 

допустимата 

грешка доп., % 
.

H ji, μSv / h 
.

H , μSv / h 

фон      

3,0      

80,0      

800,0      
.

H 0j, mSv / h 
 .

H ji, mSv / h 
.

H j, mSv/h 
  

8,0      

80,0      

800,0      

 

 Г.3.2. Определяне на основната относителна грешка при измерването на EД 

Таблица Г.3 

Еталонна 

стойност, 
.

H 0j 

Източник 

№____/ 

R, см 

Време на 

натрупване 

на EД, 

Т, ч 

Разчетно 

значение на 

EД, 

Hoj 

Показания на дозиметъра, 

mSv 
Доверителни 

граници на 

грешката 

,% 

Граници на 

допустимата 

грешка 

доп.,% 
Нач. 

стойност, Ннj 

Крайна 

стойност, Нкj 

3,0 μSv / h  1,0 3,0 μSv     

80,0 mSv / h  0,333 26,7 mSv     

 

Изводи: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Свидетелство (изв.) _________________________   от   "____"______________ 

Проверяващ  _________   ___________________   от   "____"______________ 
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Лист за регистриране на изменения 

 

Изм  

Номера на листи (страници) Всичко 

листи 

(страници) 

в 

документа 

№ на 

доку-

мента 

Входящ № 

на 

съпроводи-

телния 

докум. и дата 

Подпис Дата  Изме-

нени 

Заме-

нени 
Нови 

Анули-

рани 

          

 


