
ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ 

Номер в Държавния регистър на средствата за измерване №15.06.5078 

 

ПОШУК 
Дозиметър-радиометър за търсене на 

източници на йонизиращи лъчения МКС-07 

Описание 

Универсален прибор за търсене, откриване и локализация на източници на гама-, бета-, алфа- и 

неутронно лъчения. 

Стандартният комплект включва детекторни блокове за гама- и бета-лъченя. Детекторни 

блокове за алфа и неутронно лъчения могат да бъдат поръчани допълнително. 

Подробно  

ПОШУК регистрира меки бета-лъчения. В прибора са използвани ГМ броячи с отсъстващ 

обратен ход на броячната характеристика. Наличието на аналогов индикатор за интензивността 

на лъчението облекчава локализацията на източниците на лъчение. 

Приборът има енергонезависима памет, където могат да бъдат записани до 4096 резултата от 

измерванията. Записаните резултати от измерванията могат да бъдат разглеждани на дисплея и 

предавани в персонален компютър (РС) чрез инфрачервен порт. Регистрацията на гама-кванти 

и бета-частици се съпровожда от звуков сигнал. За превишаването на програмираните прагови 

нива по мощност на гама-дозата и по бета-замърсяването съобщава звукова сигнализация. 

Телескопичната щанга и осветяването на дисплея помагат да се изпълняват задачи в различни 

условия. 



Предназначение 

 Измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата (МАЕД) от гама- и рентгеново 

лъчения 

 Измерване на амбиентния еквивалент на дозата (АЕД) от гама- и рентгеново лъчения 

 Измерване на повърхностната плътност на потока частици от бета-лъчение 

 Измерване на повърхностната плътност на потока частици от алфа-лъчение с помощта на 

детекторен блок за алфа-лъчение БДПА-07 (по специална поръчка) 

 Измерване на плътността на потока топлинни и бързи неутрони с помощта на детекторен 

блок БДПН-07 (по специална поръчка) 

Особености 

Използване на ГМ броячи с отсъстващ обратен ход на броячната характеристика. 

Наличие на аналогов индикатор за интензивността на лъчението. 

Възможност за запис в енергонезависимата памет с предаване в РС чрез инфрачервен порт до 

4096 резултата от измерванията. 

Възможност за преглед на записаните резултати от измерванията на собствен цифров 

индикатор. 

Наличие на канал „Точно” c извеждане на индикатора на усреднен резултат за фиксирано време 

на измерване от 1 до 99 минути и възможност за измерване в режим „старт-стоп”. 

Регистриране на меки бета-лъчения. 

Възможност за програмиране на прагови нива по мощност на амбиентния еквивалент на дозата 

от гама- и рентгеново лъчение и плътност на потока частици от бета-лъчение. 

Звукова сигнализация при регистриране на гама-кванти, бета-частици и превишаване на 

програмираните прагови нива по мощност на амбиентния еквивалент на дозата от гама- и 

рентгеново лъчения или плътност на потока частици от бета-лъчение. 

Осветяване на индикатора. 

Различни нива на индикация на разряда на източника на захранване. 

  



Основни технически характеристики 

Диапазони на измерване и относителни основни грешки 

Мощност на амбиентния еквивалент на дозата от гама- и 

рентгеново лъчения (
137

Cs) 

0,1 µSv/h … 2,0 Sv/h 
      

  



Граница на допустимата относителна основна грешка при 

измерване на МАЕД с доверителна вероятност 0,95: 

 
      

— в режим на точно измерване ±(15+2/H*(10))%, където H*

(10) — числената стойност 

на измерената МАЕД, 

еквивалентна на µSv/h  

      

— в режим на търсене ±(25+2/H*(10))%, където H*

(10) — числената стойност 

на измерената МАЕД, 

еквивалентна на µSv/h  

      

Амбиентен еквивалент на дозата от гама- и рентгеново 

лъчения (
137

Cs) 

1,0 µSv … 9 999 mSv; 

±15%       

Плътност на потока частици от бета-лъчение  (
90

Sr+
90

Y) 1/(сm
2
·min) 5…100 000 

      

Граница на допустимата относителна основна грешка при 

измерване на повърхностната плътност на потока частици от 

бета-лъчение с доверителна вероятност 0,95: 

  

      

— в режим на точно измерване ±(15+200/φβ)%, където φβ – 

числената стойност на 

измерената повърхностна 

плътност на потока частици 

от бета-

лъчение, еквивалентна 

на part./(cm²×min) 

      

— в режим на търсене ±(25+200/φβ)%, където φβ – 

числената стойност на 

измерената повърхностна 

плътност на потока частици 

от бета-

лъчение, еквивалентна 

на part./(cm²×min) 
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Енергийни диапазони на измерване и енергийна зависимост 

Гама- и рентгеново лъчения MеV 0,05…3,0; ±25% 
      

Бета-лъчение MеV 0,15…3,0 
      

Времеви интервали на измерване секунди 2…5 
      

Време на непрекъсната работа от батерия от четири 

акумулатора NiMH тип АА* 

часове не по-малко от 400 

      

Диапазон на работни температури °С -25…+55 
      

Габаритни показатели 

 тегло (кг) габарити (мм) 
      

Пулт 0,5 154х86х35 
      

Детекторен блок за гама-лъчение 0,6 214х80х36 
      

Детекторен блок за бета-лъчение 0,5 154х82х43 
      

Пълен комплект в опаковка 4,2 445х255х85 
      

  

* в условия на гама-фона не повече от 0,3 µSv/h, при изключени осветяване и сигнализация 

Комплект на доставка 

 Пулт 

 Детекторен блок за гама-лъчение 

 Детекторен блок бета-лъчение 

 Щанга телескопична 

 Съединителен кабел 

 Техническо описание и инструкция за експлоатация 

 Формуляр 

 Зарядно устройство за акумулаторите 

 Опаковъчна чанта от плътна водонепроницаема тъкан за носене на прибора през рамо 

 Инфрачервен адаптер за обмен и програмно осигуряване (по искане на клиента) 

 


