
 

Детекторен блок за неутронно лъчение 

БДН-PM1403 

Блокът за детектиране БДН е предназначен за търсене, откриване и локализиране на 

източници на неутронно лъчение, както и за измерване на мощността на амбиентния 

еквивалент на дозата (МЕД) на неутронно лъчение в колимирано лъчение по Pu-a-Be. 

Детекторът може да се използва с БДОИ-PM1403 и е предназначен за служители на 

радиологични и изотопни лаборатории, аварийни служби, сътрудници на митнически и 

гранични служби, както и за специалисти в различни индустрии, където се използват 

източници на йонизиращо лъчение. 

Принцип на действие 

Режими на работа: 

 измерване на МЕД на неутронно лъчение 

 търсене на източници на неутронно лъчение 

 програмиране на режими на работа 

БДН дава възможност за въвеждане, съхраняване в енергонезависимата памет и непрекъснат 

контрол на достигане или надвишаване на две прагови нива на МЕД, както и звукова и 

светлинна сигнализация при достигане или надвишаване на зададените прагови нива.  



Работа в състава на комплексен прибор и с ПК 

Блокът може да се свързва към модула за детектиране и обработка на информация на 

дозиметъра-радиометър БДОИ-РМ1403, модула за визуализация на информация на 

дозиметъра-радиометър БОИ-РМ1403 или към персонален компютър (PC), при което се 

осъществява: 

  визуализиране на дисплей на измерената стойност на МЕД на неутронно лъчение и 

индикация на относителната средно-квадратна грешка на средната стойност на 

резултата от измерването с вероятност 0,95 (статистическа грешка) в проценти; 

 индикация на средната скорост на отчитане и измерената стойност на МЕД на 

неутронно лъчение, когато БДН работи в режим на търсене;  

 програмиране на режими на работа на БДН. 

БДН се свързва с БДОИ/БОИ или ПК чрез RS-485 или USB интерфейс 

Други детекторни блокове за работа с БДОИ 

БДГ2 - GM детектор, блок за откриване на гама-лъчение  

БДГ3 - Csl (TI) детектор , блок за детектиране на гама-лъчение 

БДАБ - пропорционален брояч, блок алфа и бета детектиране  

Области на приложение 

 Геоложки проучвателни работи  

 Контрол на повърхностно замърсяване  

 Лабораторен контрол  

Съответствие на стандарти 

По отношение на електромагнитната съвместимост отговаря на СТБ IEC 61000-6-2-2011, СТБ 

IEC 61000-6-3-2012, СТБ ГОСТ Р 51522-2001 

По нивото на излъчваните радиосмущения отговаря на изискванията на СТБ ЕN 55022-2012 

(клас B) 

  



Спецификация 

Детектор He-3 

Обхват на измерване на МЕД 
от 1.0 до 5000 μSv / h (по Pu-α-Be източник в 

колимирано лъчение) 

Граници на основната относителна 

грешка при измерване на МЕД 

± (30+K/Ḣ)%, където Ḣ е стойността на МЕД, μSv / 

h; К е коефициент, равен на 10,0 μSv / h 

Чувствителност към неутронно лъчение:  

за Pu-α-Be 0.65 counts·sm
2
 

за топлинни неутрони 4.5 counts·sm
 2

 

 

Диапазон на енергиите на измерваното 

неутронно лъчение 
от топлинни (0.025 ∙ 10-6 MeV) до 14,0 MeV 

Обмен на данни:  

БДОИ/БОИ RS-485 

ПК USB 

 

Захранване 3.6 V 

Защита от проникване IP65 

Работна температура от -20 до +50 °С 

Атмосферно налягане от 84 до 106,7 kPa 

Влажност до 95 % при 35 °С 

Приборът е устойчив на падане върху 

бетонен под от височина 
0.7 м  

Физически параметри:  

Тегло 0.7 кг 

Размери 230 х 63 мм 

 

Среден експлоатационен живот не по-малко от 10 години 



 


