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Ця настанова щодо експлуатування (НЕ) призначена для 
ознайомлення з принципом роботи дозиметрів-радіометрів пошукових
МКС-11 „СПЕКТРА”, порядком роботи з ним i мiстить всi вiдомостi, 
необхiднi для повного використання його технiчних можливостей та 
правильного його експлуатування.

В НЕ прийнято такі скорочення та позначення:
ПАЕД - потужність амбієнтного еквівалента дози гамма-

випромінення;
ПК - персональний комп’ютер;
ПД - пристрій детектування;
ПУІ - пристрій управління та індикації;
СКВ - середній квадратичний відхил;
СБДГ - сцинтиляційний блок детектування гамма-випромінення;
СБДН - сцинтиляційний блок детектування нейтронного 

випромінення;
ЛГМ - лічильник Гейгера-Мюллера.

1 ОПИС І РОБОТА

1.1 Призначення приладу
Дозиметри-радіометри пошукові МКС-11 “СПЕКТРА” (далі за 

текстом – прилад) є таких модифікацій: МКС-11 Г “СПЕКТРА”, призначений 
для вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози (далі за текстом –
ПАЕД) гамма-випромінення та ідентифікації гамма-радіонуклідів, і 
МКС-11 ГН “СПЕКТРА”, призначений для вимірювання ПАЕД гамма-
випромінення, ідентифікації гамма-радіонуклідів та визначення інтенсивності 
нейтронного випромінення.

Прилад використовується для виявлення та локалізації 
радіоактивних та ядерних матеріалів за їх гамма- та нейтронним 
випроміненнями з метою запобігання їх незаконному переміщенню, а також 
на підприємствах та в установах, де проводяться роботи з джерелами гамма-
та нейтронного випромінень.
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1.2 Технічні характеристики
1.2.1 Основні технічні дані та характеристики наведені в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1- Основні технічні дані та характеристики приладу

Назва Одиниця 
виміру

Нормовані 
значення

Чутливість до гамма-випромінення для 137Сs, 
не менше годмкЗв

cмпі
/
.

100

Чутливість до нейтронного випромінення для:
- теплових нейтронів, не менше
- швидких нейтронів, не менше нейтрон

смімп 2. 1,2 
0,12

Діапазон вимірювань ПАЕД гамма-
випромінення за допомогою СБДГ мкЗв/год 0,1 – 50,0

Діапазон вимірювань ПАЕД гамма-
випромінення за допомогою ЛГМ мкЗв/год 50 – 9999

Діапазон індикації ПАЕД гамма-
випромінення мкЗв/год 0,01 – 9999

Діапазон індикації швидкості лічби гамма-
випромінення за допомогою СБДГ та ЛГМ с-1

1 –9999

Діапазон індикації швидкості лічби 
нейтронного випромінення с-1 0,01 – 9999

Границя допустимої відносної основної 
похибки при вимірюванні ПАЕД гамма-
випромінення за допомогою СБДГ в діапазоні 
від 0,1 до 50 мкЗв/год з енергією 0,662 МеВ за 
довірчою імовірністю 0,95

%

 (15+1/ )10(*H ), 

де )10(*H –
виміряне 

значення ПАЕД, 
еквівалентне 

мкЗв/год
Границя допустимої відносної основної 
похибки при вимірюванні ПАЕД гамма-
випромінення за допомогою ЛГМ з енергією 
0,662 МеВ за довірчою імовірністю 0,95

% 15

Діапазон енергій гамма-випромінення, що 
реєструється МеВ 0,05 - 3,00

Енергетична залежність показів приладу при
вимірюванні ПАЕД гамма-випромінення в 
енергетичному діапазоні від 0,05 до 1,25 МеВ 
відносно енергії 0,662 МеВ (137Cs)

% 25

Діапазон енергій нейтронного випромінення, 
що реєструється еВ 0,025 – 14·106
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Продовження таблиці 1.1

Назва Одиниця 
виміру

Нормовані 
значення

Анізотропія для детекторів: 
- CБДГ та ЛГМ по гамма-випроміненню 
  для 137Cs і 60Co (при падінні гамма-квантів 
під кутом 60 відносно площини 
розташування детекторів);
-  для 241Am (при падінні гамма-квантів під 

кутом 60 відносно площини 
розташування детекторів);

%
30

75

Кількість каналів амплітудного гамма-
спектра канал 1024

Час установлення робочого режиму 
приладу, не більше хв 1

Час калібрування по рівню гамма-фону с 2 - 60
Час спрацювання сигналізації приладу при 
збільшенні ПАЕД гамма-випромінення від 
0,1 до 0,5 мкЗв/год за час не більше 0,5 с, не 
більше

с 2

Номінальна напруга живлення ПД 
Примітки 
1 Мінімальна напруга живлення ПД – 1,0 B;
2 Максимальна напруга живлення ПД - 1,6 В

В 1,2

Номінальна напруга живлення ПУІ від 
батареї з двох нікель-металгідридних 
акумуляторів типорозміру ААА
Примітки
1 Мінімальна напруга живлення ПУІ – 2,2 B
2 Максимальна напруга живлення ПУІ – 3,2 В 

В 2,4

Границя допустимої додаткової відносної 
похибки при вимірюванні ПАЕД гамма-
випромінення, що викликана зміною 
напруги живлення ПД від 1,0 до 1,6 В, не 
більше

% 5

Границя допустимої додаткової відносної 
похибки при вимірюванні ПАЕД гамма-
випромінення, що викликана зміною 
температури оточуючого середовища від 
мінус 20 до 50 оС, не більше 

% 
на кожні 

10 оС 
відхилу від 

20 оС

10
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Кінець таблиці 1.1

Назва Одиниця 
виміру

Нормовані 
значення

Час безперервної роботи приладу при живленні 
від свіжозаряджених акумуляторів:
   - за умов гамма-фону не більше 0,5 мкЗв/год, 
при вимкненому підсвічуванні шкали і без 
увімкнення сигналізації, не менше
   - за умов постійного спрацьовування звукової 
та вібраційної сигналізацій та постійно 
увімкненого підсвічування дисплея ПУІ, не 
менше

год

40

2

Нестабільність показів приладу при 
вимірюванні ПАЕД гамма-випромінення за час 
неперервної роботи 8 год, не більше 

% 5

Габаритні розміри ПД, не більше мм 110×36×83
Маса ПД, не більше кг 0,4
Габаритні розміри ПУІ (без ременя), не більше мм 62×42×85
Маса ПУІ, не більше кг 0,13
Маса комплекту приладу в пакованні, не 
більше кг 1,5

1.2.2 Переключення вимірювань за допомогою СБДГ і вимірювань 
за допомогою ЛГМ відбувається автоматично.

1.2.3 У приладі передбачений режим автоматичного тестування 
стану джерел живлення ПД та ПУІ та його індикація. При надто низькому 
рівні зарядження акумуляторів прилад видає звуковий та (або) вібраційний 
сигнал «Розрядження батареї».

1.2.4 Прилад забезпечує відображення максимального значення 
вимірюваного ПАЕД гамма-випромінення при опроміненні його гамма-
випроміненням з ПАЕД, що вдвічі перевищує максимальне значення, яке 
може вимірювати прилад. Ознака перевищення діапазону вимірів 
відображається протягом дії опромінення.

1.2.5 Квазіпікове значення напруженості поля радіозавад на відстані 
3 м від приладу не перевищує значень для устаткування класу В згідно з 
ГОСТ 29216-91.

1.2.6 ПД та ПУІ з’єднується по радіоканалу Bluetooth і не 
вимагають провідного з’єднання між ними.

1.2.7 Інформаційний обмін між приладом та ПК відбувається по 
технології Bluetooth. 

1.2.8 У приладі передбачена можливість віднімання спектра гамма-
фону при накопиченні спектра.
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1.2.9 У приладі реалізована можливість зберігати та передавати 127
повних (необроблених) спектрів гамма-випромінення. Кожен спектр містить 
таку інформацію:

- дата та час початку накопичення;
- тип приладу та серійний номер; 
- тривалість накопичення спектра;
- виміряна ПАЕД гамма-випромінення в момент початку 

накопичення спектра;
- швидкість лічби імпульсів нейтронного випромінення, що 

усереднена за час вимірювання.
Примітка - Виміряна ПАЕД гамма-випромінення є сумою ПАЕД 

гамма-фону та ПАЕД досліджуваного джерела гамма-випромінення 
незалежно від того, чи було увімкнуте віднімання спектра гамма-фону при 
накопиченні спектра.

1.2.10 Прилад здатний ідентифікувати такі радіонукліди з 
зазначенням категорії, до якої вони належать: 

- медичні радіонукліди: 18F, 67Ga, 99mTc, 111In, Йод (123I, 131I), 201Tl.
- промислові радіонукліди: 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir та 241Am.
- спеціальні ядерні матеріали: Уран (233U, 235U), Плутоній [реакторний 
плутоній (більше 6 % 

240
Pu)].

- природні радіоактивні матеріали: 40K, 226Ra, 232Th та продукти розпаду, 
238U та продукти розпаду.

Примітки
1 Перелік нуклідів, які здатний ідентифікувати прилад, може бути 

розширений виробником.
2 Прилад не гарантує ідентифікації усіх радіонуклідів в усіх 

середовищах.
1.2.11 Максимальна ПАЕД гамма-випромінення (за 137Cs) для 

ідентифікації становить 20 мкЗв/год.
1.2.12 У приладі реалізована система порогової сигналізації з 

трьома незалежними пороговими рівнями:
- пошуковий пороговий рівень (пороговий рівень швидкості лічби 

імпульсів від СБДГ, який залежить від фонової швидкості лічби та її 
середнього квадратичного відхилу та визначається приладом автоматично 
під час калібрування по рівню ПАЕД гамма-фону);

- пороговий рівень безпеки (пороговий рівень ПАЕД гамма-
випромінення);

- пороговий рівень по нейтронах (пороговий рівень швидкості лічби
імпульсів від СБДН).
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1.2.13 Пошуковий пороговий рівень розраховується приладом
автоматично або з ініціативи користувача в режимі калібрування до рівня 
гамма-фону. Діапазон програмування кількості середньоквадратичних 
відхилів – від 0 до 9,9. Дискретність програмування – 0,1. Про перевищення 
пошукового порогового рівня прилад інформує користувача звуковим та
(або) вібраційним сигналами „Перевищення пошукового порогового 
рівня” та „Квант”.

Примітка - При запрограмованій кількості середньоквадратичних 
відхилів, що дорівнює нулю, сигналізування про перевищення пошукового 
порогу буде вимкнено.

1.2.14 Пороговий рівень безпеки програмується в мікрозівертах за 
годину в діапазоні від 0,00 до 99,99 мкЗв/год. Дискретність програмування –
0,01 мкЗв/год. Про перевищення цього порогового рівня прилад інформує 
користувача вібраційним та (або) звуковим сигналом „Перевищення 
порогового рівня безпеки”.

Примітка - При запрограмованому нульовому пороговому рівні
безпеки сигналізування про перевищення порогового рівня безпеки буде 
вимкнено.

1.2.15 Пороговий рівень по нейтронному випроміненню 
програмується по швидкості лічби в імпульсах за секунду від СБДН в 
діапазоні від 0,00 до 99,99 с-1. Дискретність програмування – 0,01 с-1. Про 
перевищення порогового рівня по нейтронному випроміненню прилад 
інформує вібраційним та (або) звуковим сигналом „Перевищення 
порогового рівня по нейтронах”.

Примітка - При запрограмованому нульовому пороговому рівні по 
нейтронах сигналізування про нейтронне випромінення буде вимкнено.

1.2.16 У приладі реалізована функція автокалібрування, яка 
забезпечує високу чутливість приладу при повільному зменшенні гамма-
фону та запобігає виникненню хибних спрацьовувань при повільному 
зростанні гамма-фону.

1.2.17 Частота хибних сигналізувань для гамма- та нейтронного
(для дозиметра-радіометра пошукового МКС-11 ГН „СПЕКТРА”)
випромінень є не більше 1 за 60 хвилин при роботі у стабільному фоновому 
середовищі та встановленому пошуковому порозі, що дорівнює 5, та 
пороговому рівні нейтронів, що дорівнює 5 с-1. 

1.2.18 Прилад сигналізує про наявність нейтронного випромінення 
при впливі на нього несповільненого нейтронного поля. 

1.2.19 Показники надійності
1.2.19.1 Середній наробіток до відмови не менше 6000 год. 
1.2.19.2 Середній ресурс приладу не менше 10 000 год.
1.2.19.3 Середній строк служби приладу не менше 10 років.
1.2.19.4 Середній строк збережуваності приладу не менше 10 років.
1.2.19.5 Середня тривалість відновлення приладу, без урахування 

часу доставлення запасних частин, не більше 3 год.
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1.2.19.6 Критерій відмови приладу – невідповідність вимогам пунктів
1.2.2, 1.2.4 ТУ.

1.2.19.7 Критерій граничного стану – зменшення наробітку до 
відмови нижче заданого або перевищення наробітку приладом вище 
10 000 год.

1.2.19.8 Середній наробіток до відмови підтверджується на етапі 
розроблення робочої конструкторської документації розрахунковим 
методом, показники довговічності та збережуваності повинні гарантуватися 
вибраною елементною базою.

1.2.20 Прилад стійкий до впливу синусоїдальних вібрацій за групою 
виконання N1 згідно з ГОСТ 12997-84. 

1.2.21 Прилад стійкий до впливу одиночних ударів з такими 
параметрами: 

- тривалість ударного імпульсу – 6 мс;
- максимальне прискорення удару – 50 м/с2.

1.2.22 Прилад стійкий до падінь на кожну з шести поверхонь із 
висоти 0,75 м на бетонну підлогу. При цьому можливе короткочасне 
сигналізування у момент удару.

1.2.23 Прилад захищений від впливу мікрофонного ефекту, який 
виникає від ударів при різкому контакті з твердими поверхнями.

1.2.24 Прилад працездатний при впливі магнітних полів постійного 
струму у трьох взаємоперпендикулярних напрямках з напруженістю 
400 А/м.

1.2.25 Прилад стійкий до впливу гамма-випромінення, що відповідає 
ПАЕД, рівній 1,0 Зв/год протягом 5 хв. 

1.2.26 Прилад здатний працювати при увімкненні за низької 
температури мінус 20 ºC.

1.2.27 Прилад стійкий до впливу електромагнітних полів 
радіочастотного діапазону згідно з ДСТУ IEC 61000-4-3:2007 в діапазоні 
частот від 80 до 1000 МГц при напруженості 3 В/м (випробувальний 
рівень 2).

1.2.28 Прилад забезпечує працездатність за умови:
- температури навколишнього повітря від мінус 20 до 50 оС;
- відносної вологості до 95 % за температури 35 оС без конденсування 

вологи;
- атмосферного тиску від 84 до 106,7 кПа.

1.2.29 Прилад в транспортній тарі стійкий до впливу:
- температури навколишнього середовища від мінус 25 до +50 оС;
- відносної вологості до (95±3) % за температури 35 оС;
- ударів із прискоренням 98 м/с2, тривалістю ударного імпульсу 

16 мс і кількістю ударів не менше 1000.
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1.3 Склад приладу
1.3.1 У комплект постачання приладу входять вироби й

експлуатаційна документація, що наведені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2- Комплект постачання
Позначення Найменування К-сть Примiтка

ВIСТ.468389.002 ПУІ 1
ВIСТ.468166.007 ПД 1

Акумулятор NiMH 
типорозміру АА

ємністю 2500 мА·год 
(Varta)

1
Можливе 
застосування 
аналогів

Акумулятор NiMH 
типорозміру ААА

ємністю 800 мА·год 
(Varta)

2
Можливе 
застосування 
аналогів

Зарядний пристрій 
універсальний для

швидкого 
заряджання 

акумуляторів 
типорозміру АА та 

ААА

1 Модель не 
регламентується

Шкіряний чохол 1

Додатковий ремінець 
для ПУІ 1 Зимовий варіант

7810-0913 3В 1 Н12Х
ГОСТ 17199-88 Викрутка 1

ВIСТ.412139.001 НЕ Настанова щодо 
експлуатування 1

ВIСТ.412915.012 Паковання 1
* – можливе застосування іншого типу акумулятора, що не погіршує 
показники призначення, безпеку та надійність
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1.4 Побудова приладу та принцип його роботи

1.4.1 Загальнi вiдомостi
1.4.1.1 Прилад складається з пристрою управління та індикації 

(ПУІ) та пристрою детектування (ПД), які з’єднуються по радіоканалу за 
допомогою технології Bluetooth. Зовнішній вигляд ПУІ зображений на 
рисунку 1.1.

а)

б)
Рисунок 1.1 – Зовнішній вигляд ПУІ

і схема знімання його накривки для заміни елементів живлення
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а)

б)

Рисунок 1.2 – Зовнішній вигляд ПД
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1.4.1.2 ПУІ виконує такі функції: 
- управління режимами роботи приладу;
- відображення всіх вимірюваних величин;
- формування звукових і (або) вібраційних сигналів;
- налаштування порогових рівнів сигналізування, часу, дати, 

контрасту дисплея, мови інтерфейсу;
- зберігання в енергонезалежній пам’яті накопичених гамма-

спектрів;
- ідентифікацію спектрів;
- передачу накопичених гамма-спектрів по радіоканалу Bluetooth 

у ПК.
Живлення ПУІ здійснюється вiд двох нікель-металгідридних 

акумуляторів типорозміру ААА.

1.4.1.3 ПУІ виконаний у вигляді наручного браслета, який 
складається з двох основних частин – пластмасового корпусу і ремінця з 
«липучкою», призначеного для закріплення ПУІ на руці.

1.4.1.4 ПД призначений для вимірювання ПАЕД гамма-
випромінення, швидкості лічби від СБДГ чи ЛГМ, швидкості лічби від 
СБДН, формування амплітудних гамма-спектрів та передачі даних в ПУІ.

Для зручності носіння та додаткового захисту від акустичних та 
механічних впливів на ПД одягається шкіряний чохол, який входить в 
комплект постачання.

1.4.2 Опис конструкції приладу

1.4.2.1 ПУІ (рисунок 1.1) складається з пластмасового корпусу (1,2) 
та ремінця (4), за допомогою якого ПУІ кріпиться до зап’ястка руки 
користувача. На верхній частині ПУІ розміщений графічний дисплей (5) та 
кнопки , , ,  (6) та ОК (7). Живлення ПУІ здійснюється вiд двох 
нікель-металгідридних акумуляторів типорозміру ААА, які знаходяться під 
накривкою (3). 

1.4.2.2 ПД (рисунки 1.2,а 1.2,б) виконаний у пластмасовому 
пиловологозахищеному корпусі. Робоче положення ПД – вертикальне 
(органами індикації та управління – вверх). Ступінь захисту оболонки –
IP54. Корпус ПД складається з накривок (1,2), панелі (3) та накривки відсіку 
живлення (4). На панелі розміщені світлодіоди БАТАРЕЯ (5) та 
ЗВ’ЯЗОК (6), а також кнопка увімкнення/вимкнення ПД УВМК (7). На 
накривці (1) розміщений відсік (8) для акумулятора (9), який закривається 
накривкою (4) за допомогою двох гвинтів (10). Для кріплення ПД до ременя 
передбачений шкіряний чохол (на рисунку не показано). 
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1.4.3 Будова та робота приладу
1.4.3.1 Прилад складається з ПУІ та ПД, передача даних між якими 

відбувається по технології Bluetooth. Структурні схеми ПУІ та ПД наведені 
на рисунках 1.3 та 1.4 відповідно.

Рисунок 1.3 - Структурна схема ПУІ

Рисунок 1.4 - Структурна схема ПД

1.4.3.2 ПУІ складається з пристрою обробки (ПО) з модулем 
радіоканалу (МРК) Bluetooth, графічного рідкокристалічного дисплея (далі -
дисплей), кнопок , , , та ОК, п’єзоакустичного зумера, вібромотора 
та акумуляторів. 
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ПО обробляє отриману та передану інформацію через МРК, 
здійснює керування МРК, керує пристроями сигналізації, дисплеєм, 
контролює стан акумуляторів, здійснює ідентифікацію спектрів. МРК 
призначений для безпровідного обміну інформацією між ПУІ та ПД або між 
ПУІ та ПК. До складу ПО також входить енергонезалежна пам’ять, в якій 
зберігаються накопичені амплітудні спектри гамма-випромінення та їх 
параметри.

1.4.3.3 У склад ПД входять: сцинтиляційний блок детектування 
гамма-випромінення (СБДГ), лічильник Гейгера-Мюллера (ЛГМ), 
сцинтиляційний блок детектування нейтронного випромінення (СБДН), 
пристрій обробки (ПО) з модулем радіоканалу Bluetooth (МРК), формувач 
напруг живлення (ФНЖ), акумулятор (А), світлодіоди БАТАРЕЯ та 
ЗВ’ЯЗОК i кнопка УВМК.

Блок детектування СБДГ складається з детектора типу CsJ(Tl)-
сцинтилятор-фотодіод та зарядочутливого підсилювача. СБДН складається 
з детектора типу LiJ(Eu)-сцинтилятор-фотодіод та зарядочутливого 
підсилювача.

ПО виконує обробку імпульсного потоку, що надходить з виходів 
блоків детектування СБДГ, ЛГМ та СБДН, та обчислює відповідні 
вимірювані величини, формує амплітудний спектр гамма-випромінення і 
передає отриману інформацію в ПУІ.

ФНЖ під управлінням ПО формує необхідні напруги живлення для 
всіх складових частин ПД.

Світлодіод БАТАРЕЯ призначений для індикації стану акумулятора
ПД. Світлодіод ЗВ’ЯЗОК інформує про стан зв’язку між ПУІ та ПД.

1.5 Маркування та пломбування

1.5.1 На панелі ПД нанесено назву й умовне позначення приладу, 
ступінь захисту оболонки та знак для товарів і послуг підприємства-
виробника.

На панелі ПУІ нанесено назву й умовне позначення приладу та знак 
для товарів і послуг підприємства-виробника.

1.5.2 На задній накривці ПД нанесено заводський порядковий номер і 
дату виготовлення.

На нижній накривці ПУІ нанесено заводський порядковий номер і дату 
виготовлення. 

1.5.3 Пломбування здійснює пiдприємство-виробник. Спеціальна плівкова 
пломба розташовується між передньою та задньою накривками корпусу ПД.

ПУІ пломбується спеціальною плівковою пломбою між накривками
корпусу.

1.5.4 Зняття пломб та повторне пломбування здійснює підприємство-
виробник пiсля ремонту та повiрки.
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1.6 Пакування

1.6.1 ПД, ПУІ, універсальний зарядний пристрій, викрутка та 
настанова щодо експлуатування розміщуються у спеціальній пакувальній 
коробці.

1.6.2 Пакувальна коробка з розміщеним у ній комплектом приладу
вкладається у поліетиленовий чохол, який після пакування заварюється. 

2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
2.1 Експлуатаційні обмеження
Експлуатаційні обмеження наведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Експлуатаційні обмеження
Назва обмежувальної 

характеристики
Параметри обмежувальної 

характеристики
1 Температура оточуючого 
повітря від мінус 20 до 50 оС

2 Відносна вологість до 95 % за температури 35 оС 
без конденсування вологи

3 Стійкість до гамма-
випромінення

ПАЕД гамма-випромінення до 
1,0 Зв/год протягом 5 хв

2.2 Підготовка приладу до роботи 
2.2.1 Об’єм і послідовність зовнішнього огляду
2.2.1.1 При введеннi приладу в експлуатування розпакуйте його і 

перевiрте його комплектнiсть, проведiть зовнiшнiй огляд з метою 
визначення наявностi механiчних пошкоджень.

2.2.2 Правила і порядок перевірки готовності приладу до роботи
2.2.2.1 Перед початком роботи необхідно уважно ознайомитись з 

цією НЕ, а також ознайомитись з розташуванням та призначенням кнопок
керування.

2.2.2.2 За допомогою викрутки зняти накривку відсіку живлення 
ПД i переконатись у наявностi акумулятора, в надiйностi контактiв та 
вiдсутностi видiлення солей на контактних поверхнях пiсля довготривалого 
зберiгання приладу. У разi наявностi соляних видiлень акумулятор вийняти 
з відсіку живлення та, по можливостi, почистити або, при необхiдностi,
замiнити.
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2.2.2.3 Зняти накривку відсіку живлення ПУІ i переконатись у
наявностi акумуляторів, у надiйностi контактів та вiдсутностi видiлення 
солей на контактних поверхнях пiсля довготривалого зберiгання ПУІ. В разi 
наявностi соляних видiлень акумулятори вийняти з відсіку живлення та, по 
можливостi, почистити або, при необхiдностi, замiнити.

2.2.2.4 Зарядити акумулятори ПД та ПУІ відповідно до вимог 
інструкції на зарядний пристрій. Пiсля цього вставити акумулятори у
відсіки живлення ПД та ПУІ, дотримуючись полярностi.

Примітки
1 Повторне заряджання акумулятора ПД здійснювати тільки після 

появи ознак повного розрядження (незаповнений контур символу батареї 
ПД на дисплеї). 

2 Повторне заряджання акумуляторів ПУІ здійснювати тільки після 
появи ознак повного розрядження (незаповнений контур символу батареї 
ПУІ на дисплеї).

3 При довготривалому зберіганні приладу акумулятори необхідно 
вийняти з відсіків живлення ПД та ПУІ, а перед установленням, за
необхідності, підзарядити їх. 

2.2.3 Перелік можливих неполадок і методи їх усунення
2.2.3.1 Перелік можливих неполадок і методи їх усунення зазначені 

в таблиці 2.2. Облік неполадок за період експлуатування реєструється в 
таблиці додатка А цієї НЕ.

Таблиця 2.2 - Перелік можливих неполадок і методи їх усунення

Тип неполадки, 
зовнiшнiй прояв 

i додатковi 
ознаки

Імовiрна
причина неполадки

Метод усунення 
неполадки

ПД не 
вмикається

1 Розрядився акумулятор
ПД
2 Вiдсутнiй контакт мiж 
клемами та акумулятором
ПД

1 Пiдзарядити чи 
замінити акумулятор
2 Вийняти акумулятор
та протерти (зачистити) 
контакти

ПУІ не 
вмикається

1 Розрядився акумулятор
ПУІ
2 Вiдсутнiй контакт мiж 
клемами та акумулятором 
ПУІ

1 Пiдзарядити чи 
замінити акумулятор
2 Вийняти акумулятор 
та протерти (зачистити) 
контакти

Повідомлення 
“Поврежден: 
гамма-канал” на 
дисплеї ПУІ

Вихід з ладу СБДГ Передати прилад для 
ремонту на 
підприємство-виробник
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Кінець таблиці 2.2
Тип неполадки, 

зовнiшнiй прояв i 
додатковi ознаки

Імовiрна
причина неполадки

Метод усунення 
неполадки

Повідомлення 
“Поврежден: 
нейтронний 
канал” на дисплеї 
ПУІ

Вихід з ладу СБДН Передати прилад для 
ремонту на підприємство-
виробник

Повідомлення 
“Поврежден: 
СГМ” на дисплеї 
ПУІ

Вихід з ладу ЛГМ Передати прилад для 
ремонту на підприємство-
виробник

Не 
встановлюється 
з’єднання між 
ПУІ та ПД після 
увімкнення ПУІ

1 Не увімкнутий ПД
2 ПУІ і ПД з різних 
комплектів
3 Пошкодження ПУІ або 
ПД 

1 Увімкнути ПД
2 Використати ПУІ та ПД 
з одного комплекту
3 Передати прилад для 
ремонту на підприємство-
виробник 

Розрив з’єднання 
між ПУІ і ПД, 
про що свідчить 
сигнал „Відсутній 
зв’язок”

Надто велика відстань 
між ПУІ та ПД

Зменшити відстань між 
ПУІ та ПД

Не 
встановлюється 
з’єднання між 
ПУІ та ПК

1 Надто велика відстань 
між ПУІ та ПК
2 На ПК не запущене 
або невірно 
налаштоване 
спеціалізоване 
програмне забезпечення

1 Зменшити відстань між 
ПУІ та ПК
2 Запустити на ПК або 
налаштувати 
спеціалізоване програмне 
забезпечення згідно з 
документацією на нього

2.2.3.2 У випадку неможливості усунення зазначених у таблиці 2.2 
неполадок або при виникненні більш складних неполадок прилад підлягає 
передачі для ремонту на підприємство-виробник.



18

2.3 Застосування приладу

2.3.1 Вимоги безпеки та охорони довкілля, утилізування
2.3.1.1 Технологічний процес виготовлення приладу відповідає 

вимогам ГОСТ 12.2.003-91, ДСТУ Б А.3.2.-12:2009 і СП 1042-73.
2.3.1.2 Освітлювання на робочих місцях, де виготовляють прилад, 

відповідає ДБН В.2.5-28-2006.
2.3.1.3 При роботі з приладом дотримуються вимог радіаційної 

безпеки згідно з ДСП 6.177-2005-09-02 і ДГН 6.6.1-6.5.001-98.
2.3.1.4 Конструкція приладу, обрані матеріали і покриття 

забезпечують можливість дезактивації приладу шляхом його протирання 
тканиною, змоченою розчином синтетичного миючого засобу.

2.3.1.5 Прилад відповідає вимогам ДСТУ 7237:2011 в частині 
захисту людини від ураження електричним струмом класу безпеки 0 згідно 
з ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.3.1.6 Для забезпечення у приладі захисту від випадкового дотику 
до струмопровідних частин застосовуються захисні оболонки. Ступінь 
захисту оболонок ІР54.

2.3.1.7 Прилад за вимогами пожежної безпеки відповідає вимогам 
ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.3.1.8 Утилізування приладу проводиться згідно з групою 4 
ДСанПіН 2.2.7.029-99.

2.3.1.9 Охорона довкілля відповідає вимогам щодо ґрунту –
СанПиН 42-128-4690-88, щодо води – СанПиН 4630-88, щодо атмосферного 
повітря – ДСП 201-97.

2.3.1.10 Працівники, що задіяні у процесі виготовлення приладів,
проходять медичні огляди відповідно до вимог наказу МОЗ України № 45.

2.3.2 Тлумачення графічних позначень на дисплеї
На рисунку 2.1 представлено поділ дисплея на область 

інформаційних символів та робочу область.

Рисунок 2.1 - Поділ дисплею на область інформаційних 
символів та робочу область
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На рисунку 2.2 представлена область інформаційних символів дисплея.

Рисунок 2.2 - Область інформаційних символів дисплея

Символ 1 відображає стан батареї ПД і є видимим лише при 
наявності з’єднання ПУІ та ПД.

Символ 2 відображає наявність зв’язку з ПД, а також з допомогою 
трьох сегментів відображає рівень сигналу.

Наявність символу (3.1) означає, що ПУІ є доступним для 
виявлення по радіоканалу Bluetooth. Засвічення символу (3.2) свідчить про 
під’єднання ПУІ до ПК.

Символ (4.1) означає увімкнуту лише звукову сигналізацію, 
символ (4.2) – увімкнуту звукову та вібраційну сигналізації одночасно, 
символ (4.3) - увімкнуту лише вібраційну сигналізацію (беззвучний режим).

Символ (5.1) означає перевищення пошукового порогового рівня 
гамма-випромінення (сігма-порогу). Символ (5.2) висвічується при 
перевищенні порогового рівня безпеки по гамма-випроміненню чи
перевищенні порогового рівня по нейтронах. Відсутність обох символів
означає відсутність перевищень будь-яких порогових рівнів.

Графічний елемент (6) відображає реальний час.
Символ (7) відображає стан батареї ПУІ.

2.3.3 Структура меню та навігація по пунктах меню
У приладі передбачено меню користувача для зручності 

переключень між режимами, налаштуваннями порогів, налаштуванням 
стану зв’язку і т.д.

На рисунках 2.3 та 2.4 представлено структуру меню приладу.
Навігація по пунктах меню відбувається таким чином.
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З лівого краю від пункту меню знаходиться курсор. За допомогою 
кнопок  та  можна змінювати положення курсора і цим же вибирати 
необхідний пункт меню. Для входу у вибраний пункт необхідно натиснути 
кнопку ОК. Для виходу на попередній рівень меню необхідно натиснути 
кнопку . 

Настр. измерений

Режимы измерения

Пороги

Гамма-порог

Гамма

Нейтроны

Гамма+Нейтроны

Интенсиметр

Спектрометр

Старт накопления

Архив

Удалить архив

Калибровка

Нейтр. порог

Рисунок 2.3 - Структура меню користувача (початок)
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Настройки

Соединения

Выкл. прибор

Звук/Вибро

Подсветка

Время/Число

Звук

Вибро

Звук + Вибро

Всегда

Авто 8 сек

Выкл.

English

Русский

Контраст

Язык

С детектором

Без детектора

Видимый

Невидимый

Рисунок 2.4 - Структура меню користувача (кінець)
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Опис пунктів меню

Пункт «Режимы измерения» містить такі підпункти:
1. «Гамма» - відображає значення ПАЕД гамма-випромінення, 

графічну індикацію швидкості лічби та середній квадратичний відхил (СКВ) 
вимірів ПАЕД.

2. «Нейтроны» - відображає числову та графічну індикацію 
швидкості лічби від СБДН для нейтронного випромінення та СКВ 
швидкості лічби. 

3. «Гамма+Нейтроны» - відображає ПАЕД гамма-випромінення
та швидкість лічби від СБДН в одному вікні.

4. «Интенсиметр» - відображає швидкості лічби гамма-
випромінення та нейтронного випромінення в одному вікні.

Примітка – Вихід в меню із перелічених вище режимів 
відбувається при натисненні кнопки . Швидке переключення між 
режимами без виходу в меню відбувається при натисненні кнопки .
Детальна інформація про перелічені вище режими наведена в пункті 
«Вимірювальні режими». 

5. «Спектрометр» - містить три підпункти: «Старт 
накопления» - ініціює початок накопичення спектра (див. 2.3.6 «Режими
спектрометра та ідентифікація»); «Архив» - дає можливість переглянути 
збережені спектри в енергонезалежній пам’яті (див. 2.3.7 «Архів спектрів»); 
«Удалить архив» - дає можливість стерти архів спектрів, збережених в 
енергонезалежній пам’яті (див. 2.3.7 «Архів спектрів»).

Пункт «Настр. измерений» містить такі підпункти:
1. «Калибровка» - ініціює примусове перекалібрування приладу 

до гамма-фону (див. 2.3.9 «Порядок роботи з приладом»). 
2. «Пороги» - містить два підпункти: «Гамма-порог» - дає 

можливість переглянути або змінити пошуковий пороговий рівень і (або) 
абсолютний поріг по гамма-випроміненню; «Нейтр. порог» - дає можливість 
переглянути або змінити нейтронний поріг по швидкості лічби від СБДН по 
нейтронному випроміненню. Детальну інформацію про перегляд та зміну 
порогів дивіться у 2.3.9 цієї НЕ.

Пункт «Настройки» містить такі підпункти:
1. У пункті «Звук/Вибро» є три підпункти, в яких є можливість 

вибрати один із трьох режимів сигналізування: лише звукове 
сигналізування – підпункт «Звук», лише вібраційне сигналізування –
підпункт «Вибро», одночасне звукове та вібраційне сигналізування –
підпункт «Звук+Вибро». Для цього наведіть курсор на необхідний підпункт 
та натисніть кнопку ОК.

2. У пункті «Подсветка» є три підпункти, в яких є можливість 
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вибрати один із трьох режимів підсвічування дисплея: постійно увімкнуте
підсвічування дисплея – підпункт «Всегда», автоматичне увімкнення 
підсвічування і її згасання через 8 сек, при натисненні будь-якої кнопки або 
при спрацюванні сигналізування – підпункт «Авто 8 сек», підсвічування 
завжди буде вимкнене – підпункт «Выкл.». Для цього наведіть курсор на 
необхідний підпункт та натисніть кнопку ОК.

3. Пункт «Время/Число» передбачає перегляд або встановлення 
поточної дати та часу. Введення дати та часу описане у підпункті «Введення 
числової інформації».

4. У пункті «Язык» є можливість вибрати одну із мов інтерфейсу.
Для цього наведіть курсор на необхідну мову та натисніть кнопку ОК.

5. У пункті «Контраст» при необхідності можна змінити контраст 
дисплея. Увійдіть у пункт «Контраст», натиснувши кнопку ОК, виберіть 
необхідний контраст, натиснувши кнопки  чи . Натисніть кнопку ОК.

Пункт «Соединения» містить такі підпункти:
1. «С детектором» - робота з ПД. 
2. «Без детектора» - передбачає відключення ПД та автономну 

роботу ПУІ. Зверніть увагу, що вимірювання при цьому неможливі.
3. «Видимый» - робить ПУІ доступним для виявлення по 

Bluetooth інтерфейсу. 
4. «Невидимый» - робить ПУІ недоступним для виявлення по 

Bluetooth інтерфейсу, якщо в цей момент відсутнє під’єднання ПУІ до ПК, 
або від’єднує ПУІ від ПК, якщо в цей момент встановлене з’єднання між 
ПУІ та ПК.

Наведіть курсор на необхідний пункт та натисніть кнопку ОК. 
Пункт «Выкл. прибор» вимикає прилад. Для цього наведіть курсор 

на цей пункт та натисніть кнопку ОК. Детальну інформацію дивіться у 2.3.9 
(«Порядок роботи з приладом») цієї НЕ.

2.3.4 Введення числової інформації
У цьому підпункті розглянуто принцип введення числової 

інформації на прикладі режиму встановлення часу та дати (рисунок 2.5). В 
інших режимах, де необхідне введення числової інформації, передбачено
такий же принцип. Вибір розряду, в якому необхідно поміняти цифру,
здійснюється натисненням кнопок  чи  (перехід з верхнього рядка в 
нижній і навпаки відбувається автоматично). При виборі розряду поточний
розряд буде виділений та інвертований у кольорі (див. рисунок 2.5). Зміну 
цифри в поточному розряді здійснюють натисканням кнопок  та . Після 
введення всіх необхідних цифр у необхідні розряди натисніть кнопку ОК.



24

У деяких режимах (наприклад, зміна порогів чи встановлення дати 
та часу) у випадку, коли користувач вніс зміни, після натиснення кнопки ОК
з’являється діалогове вікно, у якому користувач може виконати такі дії: 
1) натиснути кнопку ОК, при цьому відбудеться повернення в основне меню 
без збереження внесених користувачем змін; 2) натиснути кнопку , при 
цьому відбудеться повернення в основне меню зі збереженням внесених 
користувачем змін; 3) натиснути кнопку , при цьому відбудеться 
повернення в режим введення цифр для продовження редагування.

Рисунок 2.5 - Редагування цифр

2.3.5 Режими відображення результатів вимірювань

У приладі передбачені такі режими відображення результатів 
вимірювань:

- відображення ПАЕД гамма-випромінення;
- відображення швидкості лічби нейтронного випромінення;
- відображення ПАЕД гамма-випромінення та швидкості лічби

нейтронного випромінення в одному вікні. 
- відображення швидкості лічби імпульсів по гамма- та 

нейтронному каналах.

2.3.5.1 Режим відображення ПАЕД гамма-випромінення
Дисплей ПУІ в режимі відображення ПАЕД гамма-випромінення

наведений на рисунку 2.6. Режим призначений для відображення значення 
ПАЕД гамма-випромінення (позначення 1), графічної індикації швидкості 
лічби (позначення 2) та середнього квадратичного відхилу швидкості лічби
(позначення 3) від СБДГ.
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Рисунок 2.6 – Дисплей ПУІ в режимі відображення ПАЕД 
гамма-випромінення

Символ 4 висвічується у випадку, коли ПАЕД гамма-випромінення
перевищує встановлений абсолютний поріг безпеки, в іншому випадку -
символ 4 відсутній.

Символ 5 висвічується у випадку, коли ПАЕД виміряна за допомогою 
ЛГМ. При вимірюванні ПАЕД за допомогою СБДГ символ 5 відсутній.

Числа 6 та 7 відповідають нижній та верхній межі відображення 
швидкості лічби відповідно. Одиниці вимірювань меж 6 та 7 – імпульси за 
секунду. Переключення верхньої межі 7 відбувається автоматично. Нижня 
межа 6 завжди дорівнює нулю. При наявності символу 5 відображається 
швидкість лічби, отримана від ЛГМ, в іншому випадку - швидкість лічби від 
СБДГ.

При натисненні кнопки ОК в цьому режимі прилад переходить у
режим «Перегляд та програмування порогових рівнів сигналізування», в 
якому є можливість проглянути та, при необхідності, змінити пошуковий 
пороговий рівень чи пороговий рівень безпеки. Далі, після натискання
кнопки ОК, у приладі з’являється діалогове вікно, у якому пропонується 
зберегти внесені зміни (якщо вони були) та виконати перекалібрування до 
гамма-фону. В цьому діалоговому вікні користувач може виконати такі дії:

1) натиснути кнопку ОК та повернутись в режим «відображення 
ПАЕД гамма-випромінення» без збереження внесених користувачем змін
та без перекалібрування;

2) натиснути кнопку , при цьому відбудеться збереження 
внесених в пороги змін (якщо вони були), і прилад перейде в режим 
калібрування; 
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3) натиснути кнопку , при цьому відбудеться повернення в режим 
«Перегляд та програмування порогових рівнів сигналізування».
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2.3.5.2 Режим відображення швидкості лічби нейтронного 
випромінення

Дисплей ПУІ в режимі відображення швидкості лічби нейтронного 
випромінення наведений на рисунку 2.7. Режим призначений для 
відображення значення швидкості лічби від СБДН нейтронного 
випромінення (позначення 1), графічної індикації швидкості лічби
(позначення 2) та середнього квадратичного відхилу швидкості лічби від 
СБДН (позначення 3).

Рисунок 2.7 - Дисплей ПУІ в режимі відображення швидкості лічби
нейтронного випромінення

Символ 4 висвічується у випадку, коли швидкість лічби від СБДН 
перевищує встановлений поріг по швидкості лічби нейтронного 
випромінення, в іншому випадку - символ 4 відсутній.

Числа 5 та 6 відповідають нижній та верхній межі відображення 
швидкості лічби, отриманих від СБДН, відповідно. Одиниці вимірювань 
меж 5 та 6 – імпульси за секунду. Переключення верхньої межі 6
відбувається автоматично. Нижня межа 5 завжди дорівнює нулю. 

2.3.5.3 Режим відображення ПАЕД гамма-випромінення та 
швидкості лічби нейтронного випромінення в одному вікні

Дисплей ПУІ в цьому режимі наведений на рисунку 2.8. Режим 
призначений для відображення ПАЕД гамма-випромінення (позначення 1) 
та швидкості лічби нейтронного випромінення (позначення 2). Символ 3
означає перевищення абсолютного порогового рівня по гамма-
випроміненню. Символ 4 означає перевищення порогового рівня по
нейтронах.
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Рисунок 2.8 – Дисплей ПУІ в режимі відображення ПАЕД гамма-
випромінення та швидкості лічби нейтронного випромінення в одному вікні

Символ 5 висвічується у випадку, коли ПАЕД гамма-випромінення
виміряна за допомогою ЛГМ.

2.3.5.4 Режим відображення швидкості лічби імпульсів по 
гамма- та нейтронному каналах

Дисплей ПУІ в режимі відображення швидкості лічби імпульсів по 
гамма- та нейтронному каналах наведений на рисунку 2.9. Режим 
призначений для відображення швидкості лічби імпульсів по гамма-каналу 
(позначення 1) та швидкості лічби імпульсів по нейтронному каналу 
(позначення 2). Символ 3 з’являється у випадку перевищення абсолютного 
порогового рівня по гамма-випроміненню. Символ 4 з’являється у випадку 
перевищення порогового рівня по нейтронах. Символ 5 означає, що 
швидкість лічби імпульсів отримано від ЛГМ. Якщо швидкість лічби
імпульсів отримано від СБДГ, то символ 5 відсутній.

Рисунок 2.9 – Дисплей ПУІ в режимі відображення швидкості лічби 
імпульсів по гамма- та нейтронному каналах
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Примітки
1 Механічні впливи на ПД (сильні удари, вібрація) можуть 

спотворювати виміряне значення швидкості лічби імпульсів по гамма-
каналу, ПАЕД гамма-випромінення, значення швидкості лічби імпульсів 
нейтронного випромінення. Ці спотворення не свідчать про вихід приладу з 
ладу.

2 Натиснення кнопки  у вищеперелічених режимах дозволяє 
швидке переключення між цими режимами без виходу в меню.

2.3.5.5 Інші можливі відображення у вимірювальних режимах

Перевищення верхньої межі діапазону вимірів

Якщо прилад опромінити випроміненням, яке перевищує верхню 
межу діапазону вимірів, тоді на дисплеї відображається верхня межа 
відповідного діапазону та символ перевищення. На рисунку 2.10 показано 
приклад відображення перевищення верхньої межі діапазону вимірів ПАЕД 
гамма-випромінення, коли прилад знаходиться у режимі відображення 
ПАЕД гамма-випромінення та швидкості лічби нейтронного випромінення в 
одному вікні. 

Рисунок 2.10 – Відображення перевищення верхньої межі 
діапазону вимірів ПАЕД гамма-випромінення

Позначення 1 вказує на верхню межу діапазону вимірів. Символ 
перевищення (позначення 2) вказує на ознаку перевищення верхньої межі 
діапазону вимірів. Для інших вимірюваних величин передбачений 
аналогічний принцип інформування про перевищення діапазону вимірів.
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Відображення за відсутності інформації про виміри

Можливою причиною відсутності інформації про виміри може бути 
нестабільний зв’язок чи втрата зв’язку ПУІ та ПД (наприклад, при 
рознесенні їх на відстань, на якій немає зв’язку).

У випадку відсутності інформації про необхідні виміри на місцях 
відображення цифр вимірюваних величин будуть відображені «прочерки», 
як показано на рисунку 2.11 (позначення 1). При появі інформації про 
виміри на місцях «прочерків» знову будуть відображені цифри вимірюваних
величин. 

Рисунок 2.11 – Відображення за відсутності 
інформації про виміри

2.3.6 Режими спектрометра та ідентифікація
У приладі передбачені такі режими, пов’язані з роботою зі 

спектром:
- режим накопичення спектра;
- режим перегляду спектра;
- режим горизонтального масштабування;
- режим курсора.

2.3.6.1 Режим накопичення спектра
Режим накопичення спектра передбачає 2 варіанти:
1) накопичення спектра з відніманням фону;
2) накопичення спектра без віднімання фону.

Примітка - Під відніманням фону мається на увазі віднімання
амплітудного гамма-спектра, отриманого при дії лише гамма-фону від 
амплітудного гамма-спектра, отриманого при одночасній дії гамма-фону та 
досліджуваного джерела гамма-випромінення.
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Для обох випадків потрібно зайти в меню «Режимы измерений»-> 
«Спектрометр» -> «Старт накопления». Подальша послідовність дій 
показана у вигляді блок-схеми на рисунку 2.12. Після входу в пункт меню
«Старт накопления» з’являється діалогове меню «Вычесть фон?», в якому є 
можливість вибрати один з двох вищенаведених варіантів, або, натиснувши 
кнопку , вийти в основне меню. 

У випадку віднімання фону (варіант 1) потрібно встановити ПД в 
місце дії лише гамма-фону та натиснути кнопку «ОК». З’являється вікно з 
написом «Накопление фона» та індикатором ходу (процесу) накопичення 
фону. Час накопичення фону становить близько 5 секунд, після чого на 
дисплеї з’являється діалогове меню «Накопить спектр?».

У випадку без віднімання фону (варіант 2) в діалоговому меню 
«Вычесть фон?» потрібно натиснути кнопку . При цьому з’являється 
діалогове меню «Накопить спектр?».

При появі діалогового меню «Накопить спектр?» можливі два 
варіанти: 
- встановити ПД біля джерела гамма-випромінення та натиснути кнопку 

«ОК». Через декілька секунд прилад перейде в режим накопичення 
спектра (рисунок 2.13);

- повернутись до діалогового меню «Вычесть фон?», натиснувши кнопку 
. 

Примітка - Якщо при натисненні кнопки ОК в діалоговому меню
«Накопить спектр?» вимірювання здійснюються за допомогою ЛГМ, то
з’явиться повідомлення «Мощность превышена» і накопичення спектра не 
розпочнеться. Потрібно зменшити ПАЕД гамма-випромінення.
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Вичесть фон ?
> Нет
ОК –Да
< Назад

Пункт меню «Старт накопления»

Накопить спектр ?

ОК –Да
< Назад

Режим накопичення спектра

Накопление фона

ПД встановити в 
місце дії лише гамма-
фону та натиснути
кнопку ОК натиснути

кнопку

натиснути
кнопку

ПД встановити біля джерела
гамма-випромінення та 
натиснути кнопку ОК

Рисунок 2.12 – Підготовка до накопичення спектра

натиснути
кнопку
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Дисплей ПУІ в режимі накопичення спектра наведений на 
рисунку 2.13.

Рисунок 2.13 – Дисплей ПУІ в режимі накопичення спектра

Пунктирна рамка 6 на рисунку 2.13 вказує на видиму область 
відображення спектра на дисплеї. Позначення 1 та 5 на рисунку 2.13
вказують крайню ліву та крайню праву межу спектра по енергії відповідно.
Межі вказані в кілоелектронвольт (кеВ). Позначення 2 вказує максимальну 
висоту видимої на дисплеї області спектра maxN , вказану в кількості 
імпульсів. Нижня межа видимої на дисплеї області спектра завжди дорівнює
нулю. Позначення 3.1 відображає час накопичення спектра в секундах. 
Позначення 4.1 відображає поточне завантаження, виміряне в імпульсах за 
секунду. Значок 4.1 мигає протягом накопичення спектра. 

Під час накопичення спектра є можливість змінювати його 
вертикальний масштаб, натискаючи кнопки  або . Для зупинки
накопичення спектра необхідно натиснути кнопку ОК, після чого потрібно 
дочекатись завершення накопичення спектра в межах від 1 до 5 секунд.
Після завершення накопичення автоматично вмикається режим перегляду 
спектра, який описаний нижче.
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2.3.6.2 Режим перегляду спектра

Дисплей ПУІ в режимі перегляду спектра наведений на 
рисунку 2.14. Цей режим вмикається при натисненні кнопки ОК під час 
накопичення спектра або при перегляді спектра, збереженого в архіві. Всі 
графічні позначення, крім позначення 4.2, в цьому режимі мають те саме 
значення, що й в режимі накопичення спектра. Позначення 4.2 показує 
скільки каналів спектра відображено в одній вертикальній лінії дисплея,
ширина якої дорівнює ширині одного пікселя дисплея. Оскільки роздільна 
здатність дисплея по горизонталі становить 128 пікселів, а кількість каналів 
у спектрі становить 1024, то в позначенні 4.2 можливі такі значення 
співвідношень: 

«1:8» - вісім каналів спектра відображено в одній вертикальній лінії 
дисплея;

«1:4» - чотири канали спектра відображено в одній вертикальній лінії 
дисплея;

«1:2»- два канали спектра відображено в одній вертикальній лінії дисплея;
«1:1» - один канал спектра відображено в одній вертикальній лінії 

дисплея. Зміна горизонтального масштабу спектра здійснюється через 
контекстне меню спектра (див. 2.3.6.5 «Контекстне меню спектра»), в яке 
можна увійти, натиснувши кнопку ОК. У режимі перегляду спектра, як і в 
попередньому режимі, передбачена можливість змінювати вертикальний 
масштаб спектра, натискаючи кнопки  або .

Рисунок 2.14 – Дисплей ПУІ в режимі перегляду спектра
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2.3.6.3 Режим горизонтального масштабування
Дисплей ПУІ в режимі горизонтального масштабування спектра

наведений на рисунку 2.15. У цей режим можна увійти через контекстне 
меню спектра (див. 2.3.6.5 «Контекстне меню спектра»). Графічні 
позначення 1, 2 та 5 мають те саме значення, що й в режимі накопичення 
спектра. В режимі горизонтального масштабування спектра на дисплеї 
з’являються дві межі, позначені цифрами 6 та 7 на рисунку 2.15. Змінювати 
горизонтальне положення цих меж можна, натискаючи кнопки  чи . 
Таким чином можна вибрати область спектра, яка становить інтерес. Далі,
натиснувши кнопку ОК, відбувається горизонтальне масштабування, при 
якому вибрана область спектра між межами 6 та 7 розгортається на весь 
дисплей. При цьому вмикається режим перегляду спектра. Якщо позначення 
4.2 в режимі перегляду спектра не рівне «1:1», то можна повторити 
горизонтальне масштабування.

Рисунок 2.15 - Дисплей ПУІ в режимі 
горизонтального масштабування спектра

Позначення 3.2 та 4.3 вказують енергії ( minE  та maxE  на рисунку 
2.15), яким відповідають межі 6 та 7 відповідно. Одиниці відображення 
енергій в позначеннях 3.2 та 4.3 – кеВ.

У режимі горизонтального масштабування спектра передбачена 
можливість змінювати вертикальний масштаб спектра, натискаючи кнопки 

 або .
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2.3.6.4 Режим курсора
Дисплей ПУІ в режимі курсора в межах спектра наведений на 

рисунку 2.16. У цей режим можна увійти через контекстне меню спектра, 
пункт «Курсор» (див. 2.3.6.5 «Контекстне меню спектра»). Графічні 
позначення 1, 2 та 5 мають те саме значення, що й в режимі накопичення 
спектра. Курсор позначений цифрою 6 на рисунку 2.16. Змінювати його 
положення на спектрі можна за допомогою кнопок  чи . Позначення 3.3 
відображає енергію E , на якій знаходиться курсор, в кеВ. Позначення 4.4 
відображає висоту (в кількості імпульсів) лінії спектра, на якій стоїть 
курсор, при горизонтальному масштабі «1:1», або усереднену висоту в 
одній вертикальній лінії дисплея, на яку припадає кілька ліній спектра при 
горизонтальному масштабі «1:2», «1:4» або «1:8».

Рисунок 2.16 - Дисплей ПУІ в режимі курсора

У режимі курсора передбачена можливість змінювати вертикальний 
масштаб спектра, натискаючи кнопки  або . Для виходу з режиму 
курсора необхідно натиснути кнопку ОК.

2.3.6.5 Контекстне меню спектра
У контекстне меню спектра можна увійти, натиснувши кнопку ОК у

режимі перегляду спектра. Контекстне меню спектра містить такі пункти:
- «Гориз.масштаб»;
- «Курсор»;
-«Полный спектр»;
-«Идентификация»;
-«Сохр. спектр»;
-«Параметры»;
-«Выход»;
- («Продолж. накопл»).
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Для входу в необхідний пункт меню наведіть на нього курсор з 
допомогою кнопок  чи  та натисніть кнопку ОК.

Вхід у пункт контекстного меню спектра «Гориз.масштаб» дає 
можливість змінювати горизонтальний (по енергії) масштаб спектра. При 
вході в цей пункт вмикається режим горизонтального масштабування 
спектра (див. 2.3.6 «Режими спектрометра та ідентифікація»).

Вхід у пункт контекстного меню спектра «Курсор» дає можливість 
встановити курсор на лінію спектра, яка представляє інтерес, бачити її
енергію та кількість імпульсів в цій ліній. При вході в цей пункт вмикається 
режим курсора (див. 2.3.6.4 «Режим курсора»).

Вхід у пункт контекстного меню спектра «Полный спектр»
встановлює крайні межі по енергії від 0 до 3000 кеВ. Такий режим є 
корисний, коли необхідно повернутись від огляду змаштабованого по 
горизонталі спектра до перегляду всього спектра. При вході в цей пункт 
вмикається режим перегляду спектра в межах енергії від 0 до 3000 кеВ, та 
співвідношення каналів спектра на одну вертикальну лінію дисплея стає 
рівним «1:8» (див. 2.3.6.2 «Режим перегляду спектра»).

Вхід у пункт контекстного меню спектра «Идентификация» 
ініціює ідентифікацію спектра. При цьому вмикається режим 
«Ідентифіковані нукліди» (див. 2.3.6.6 «Перегляд результатів ідентифікації 
спектра» ).

Вхід у пункт контекстного меню спектра «Сохр. спектр» зберігає 
спектр та його параметри в архів в енергонезалежній пам’яті ПУІ. При 
збереженні виводиться коротке повідомлення «Сохранено №хх», в якому 
«хх» - порядковий номер спектра в архіві (див. 2.3.7 «Архів спектрів»). При 
спробі повторного збереження цього ж спектра з’являється повідомлення з 
порядковим номером цього спектра в архіві і повторне збереження не 
відбувається.

Вхід у пункт контекстного меню спектра «Параметры» відображає 
основні параметри спектра: порядковий номер спектра в енергонезалежній 
пам’яті ПУІ (архіві), час початку накопичення спектра та час накопичення.
Якщо спектр не збережений в архіві, то його порядковий номер рівний 
нулю. Для виходу з режиму перегляду параметрів спектра необхідно 
натиснути кнопку ОК.

Вхід у пункт контекстного меню спектра «Выход» забезпечує вихід 
у головне меню приладу.

Вхід у пункт контекстного меню спектра «Продолж. накопл» 
забезпечує продовження накопичення спектра. Така можливість є 
корисною, коли ідентифікація спектра не дала необхідного результату і є 
необхідність продовжити накопичення. Необхідно звернути увагу, що цей 
пункт меню є відсутній, якщо спектр, на якому викликано це контекстне 
меню, був відкритий з архіву спектрів (пункт головного меню «Режимы
измерения»-«Спектрометр»-«Архив»), а не через пункт головного меню 
«Режимы измерения»-«Спектрометр»-«Старт накопления».
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2.3.6.6 Перегляд результатів ідентифікації спектра
2.3.6.6.1 Режим «Ідентифіковані нукліди»
Дисплей ПУІ в режимі «Ідентифіковані нукліди» представлено на

рисунку 2.17.

Рисунок 2.17 - Дисплей ПУІ в режимі «Ідентифіковані нукліди»

У цей режим можна увійти через контекстне меню спектра, пункт 
«Идентификация». У цьому режимі відображаються ідентифіковані 
нукліди або інформація про неможливість їх ідентифікації. В колонці (1) на 
рисунку 2.17 вказані виявлені нукліди, в колонці (2) – категорія, до якої
належить кожен виявлений нуклід, число (3) вказує загальну кількість 
виявлених нуклідів. Якщо нуклід не вдалося ідентифікувати, то на місці 
його назви (колонка 1) відображаються знаки питання, а на місці його
категорії (колонка 2) з’являється напис «Неопредел». У випадку, якщо не 
виявлено жодного нукліду, число (3) на рисунку 2.17 стає рівним нулю та
з’являється повідомлення «Не найдены».

Для повернення в контекстне меню спектра необхідно натиснути 
кнопку . Для переходу в режим «Знайдені піки» необхідно натиснути 
кнопку .
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2.3.6.6.2 Режим «Знайдені піки»
Дисплей ПУІ в режимі «Знайдені піки» представлено на 

рисунку 2.18. У цей режим можна увійти з режиму «Ідентифіковані 
нукліди», натиснувши кнопку . Режим «Знайдені піки» призначений для 
відображення знайдених на спектрі піків та інформації про них.
Позначення 1 на рисунку 2.18 відображає кількість знайдених на спектрі 
піків. Далі інформація про піки представлена у вигляді блоків, що 
складаються з двох рядків. Кожен блок містить таку інформацію (див. 
рисунок 2.18): 2 – порядковий номер знайденого піка; 3 – енергія, якій 
відповідає знайдений пік; 4 – назва ізотопу, до якого належить цей пік або 
знаки питання, якщо не ідентифіковано ізотоп, до якого належить цей пік; 
5 – номер каналу, якому відповідає цей пік; 6 – імовірність того, що цей пік 
є фотопіком гамма-випромінення.

Рисунок 2.18 - Дисплей ПУІ в режимі «Знайдені піки»

Для переходу в режим «Ідентифіковані нукліди» необхідно 
натиснути кнопку . Для переходу в попередній режим необхідно натиснути 
кнопку . У цьому режимі передбачена можливість подивитись на 
розташування вибраного піку на спектрі. Для цього, за допомогою кнопок 
та , виберіть пік, розташування якого необхідно побачити, та натисніть 
кнопку ОК. При цьому прилад переходить в режим курсора (див. 2.3.6
«Режими спектрометра та ідентифікація»). Курсор автоматично
встановлюється на місце вибраного піка. Повернутися з режиму курсора в 
режим «Знайдені піки» можна, натиснувши кнопку ОК.
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2.3.7 Архів спектрів

Прилад передбачає збереження в енергонезалежній пам’яті 127
амплітудних гамма-спектрів по 1024 канали кожен. При кожному спектрі 
також зберігаються такі параметри: час та дата початку накопичення, 
тривалість накопичення спектра, порядковий номер спектра в архіві, ПАЕД 
гамма-випромінення, швидкість лічби нейтронного випромінення.

Примітка – ПАЕД гамма-випромінення, швидкість лічби
нейтронного випромінення, які зі спектром збережені в архіві, є доступними 
для перегляду лише після передачі спектра на ПК.

Для перегляду спектрів, збережених в архіві, в ПУІ передбачений 
режим «Перегляд спектрів в архіві».

2.3.7.1 Режим перегляду спектрів в архіві
Дисплей ПУІ в режимі перегляду спектрів в архіві наведений на 

рисунку 2.19.

Рисунок 2.19 - Дисплей ПУІ в режимі перегляду спектрів в архіві

Увійти в цей режим можна через меню «Режимы измерений»-> 
«Спектрометр» -> «Архив». Позначення 1 на рисунку 2.19 відображає 
кількість всіх спектрів, збережених в архіві. Далі відображається перелік 
спектрів в архіві, представлений у вигляді записів з двох рядків на кожен 
спектр. Кожен запис містить таку інформацію про спектр: порядковий 
номер в архіві (позначення 2), тривалість накопичення спектра, виміряна в 
секундах (позначення 3), час початку накопичення спектра у форматі 
години/хвилини/секунди (позначення 4) та дата початку накопичення 
спектра у форматі число/місяць/рік (позначення 5). 
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Для перегляду спектра необхідно навести на нього курсор за 
допомогою кнопок  чи  та натиснути кнопку ОК. При цьому прилад 
перейде в режим перегляду спектра (див. 2.3.6 «Режими спектрометра та 
ідентифікація»). Для швидкого пересування по переліку спектрів необхідно 
натискати кнопку . Кожне натиснення кнопки  промотує перелік 
спектрів на 5 записів. Для повернення в меню натисніть кнопку .

2.3.7.2 Стирання архіву спектрів
Стирання архіву спектрів можна здійснити через меню «Режимы 

измерений»-> «Спектрометр» -> «Удалить архив». Архів спектрів 
захищений від випадкового стирання, тому користувачу необхідно ввести 
відображений на дисплеї ПУІ тризначний пароль. Принцип введення цифр 
описаний в пункті «Введення числової інформації». Після правильного 
введення паролю необхідно натиснути кнопку ОК. При цьому з’явиться 
діалогове меню, в якому користувач може виконати такі дії: 1 - натиснувши 
кнопку ОК, вийти в меню без стирання архіву, 2 – натиснувши кнопку ,
стерти архів спектрів та вийти в меню, 3- натиснувши кнопку , 
повернутись до діалогу введення тризначного захисного паролю.

2.3.8 Вібраційні, звукові та світлові сигнали
2.3.8.1 Вібраційно-звукові сигнали ПУІ
У процесі роботи ПУІ формує такі вібраційні або (і) звукові 

сигнали:
„Відсутній зв’язок” – короткочасні високотональні звукові 

сигнали при звуковій сигналізації; короткочасні увімкнення вібродвигуна 
при вібраційній сигналізації. Частота повторень близько 4 Гц. Тривалість 
паузи та звукового або вібраційного сигналу – однакові. Цей сигнал вказує 
на відсутність зв’язку між ПУІ та ПД.

„Квант” – короткочасний високотональний звуковий сигнал 
тривалістю від 20 до 30 мс при звуковій сигналізації або короткочасне 
увімкнення вібродвигуна при вібраційній сигналізації. Частота повторень 
цього сигналу свідчить про інтенсивність зареєстрованих гамма-квантів.

„Перевищення пошукового порогу” – високотональний звуковий 
сигнал тривалістю орієнтовно 1 с при звуковій сигналізації або увімкнення 
вібродвигуна на таку ж тривалість при вібраційній сигналізації. Цей сигнал 
формується, якщо був перевищений пошуковий поріг по швидкості лічби, 
який був розрахований під час калібрування по рівню гамма-фону.

„Перевищення порогового рівня безпеки по гамма-
випроміненню” – неперервний двотональний звуковий сигнал з однаковою 
тривалістю високого та низького тонів при звуковій сигналізації або 
увімкнення та вимкнення з однаковою тривалістю вібродвигуна при 
вібраційній сигналізації. Цей сигнал формується, якщо виміряне значення 
ПАЕД гамма-випромінення стає більшим порогового рівня безпеки.
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„Перевищення порогового рівня по нейтронах” – переривчастий 
двотональний звуковий сигнал з помітно коротшою тривалістю високого 
тону при звуковій сигналізації або увімкнення та вимкнення вібродвигуна з 
помітно коротшою паузою роботи при вібраційній сигналізації. Цей сигнал 
формується, якщо значення швидкості лічби імпульсів від детектора 
нейтронного випромінення перевищує пороговий рівень швидкості лічби по 
нейтронах.

„Розрядження батареї” – двотональний звуковий сигнал або 
включення вібродвигуна тривалістю орієнтовно 0,5 с. Цей сигнал свідчить 
про розрядження акумулятора в ПУІ або (і) ПД.

„Сигнал про пошкодження детектора” – низькотональний 
звуковий сигнал тривалістю орієнтовно 1-2 с при звуковій сигналізації або 
увімкнення вібродвигуна на такий самий час. Цей сигнал свідчить про 
пошкодження детектора і супроводжується відповідним повідомленням на 
дисплеї ПУІ.

„Сигнал під’єднання ПУІ до ПД” - високотональний звуковий 
сигнал тривалістю орієнтовно 2 с при звуковій сигналізації; увімкнення 
вібродвигуна на час близько 2 с при вібраційній сигналізації. Цей сигнал 
свідчить про те, що ПУІ під’єднався до ПД.

„Сигнал від’єднання ПУІ від ПД” - високотональний звуковий 
сигнал тривалістю орієнтовно 0,5 с при звуковій сигналізації; увімкнення 
вібродвигуна на такий же час при вібраційній сигналізації. Цей сигнал 
свідчить про те, що ПУІ від’єднано від ПД.

2.3.8.2 Світлові сигнали ПД
„ПД не під’єднаний до ПУІ” – короткочасні засвічування світло-

діода ЗВ’ЯЗОК на передній панелі ПД частотою повторень близько 5 Гц.
Цей сигнал свідчить про відсутність зв’язку між ПУІ та ПД.

Примітка – Якщо протягом 5 хв при увімкненому сигналі „ПД не 
під’єднаний до ПУІ” не відбулося під’єднання ПД до ПУІ, то ПД 
вимкнеться автоматично. 

„ПД під’єднаний до ПУІ ” - короткочасні, тривалістю орієнтовно 
0,2 с, засвічування світлодіода ЗВ’ЯЗОК на передній панелі ПД з паузами 
між увімкненнями світлодіода близько 2 с. Цей сигнал свідчить про 
наявність зв’язку між ПУІ та ПД.

„Батарея розряджена” – короткочасні, тривалістю орієнтовно до 
0,3 с, засвічування світлодіода БАТАРЕЯ на передній панелі ПД, з періодом 
повторення орієнтовно 2 с. Цей сигнал свідчить про розрядження
акумулятора ПД.

„Критичне розрядження батареї ПД” – короткочасні, тривалістю 
орієнтовно до 0,15 с, засвічування світлодіода БАТАРЕЯ на передній панелі 
ПД, з частотою повторення орієнтовно 4 Гц. Цей сигнал свідчить про 
критичне розрядження акумулятора ПД.
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2.3.9 Порядок роботи з приладом
2.3.9.1 Увімкнення/вимкнення ПД
Для увімкнення ПД необхідно натиснути кнопку УВМК на 

передній панелі ПД і дочекатись, поки світлодіод ЗВ’ЯЗОК не почне 
мигати. Відпустити кнопку УВМК. ПД увімкнутий.

Примітка - При увімкненні ПД короткочасно засвічується 
світлодіод БАТАРЕЯ з метою перевірки його працездатності. Це не означає, 
що батарея ПД розряджена.

Вимкнення ПД здійснюється натисненням та утриманням кнопки 
УВМК на передній панелі ПД протягом не менше 4 секунд, доки не 
засвітяться світлодіоди ЗВ’ЯЗОК та БАТАРЕЯ. Відпустити кнопку УВМК. 
ПД вимкнений.

Примітка - Вимкнення ПД за допомогою кнопки УВМК на 
передній панелі ПД можливе лише при відсутності зв’язку з ПУІ (світловий 
сигнал „ПД не під’єднаний до ПУІ”). В іншому випадку вимкнення ПД 
відбувається через меню ПУІ «Соединения»->«Без детектора» або 
одночасно з вимкненням ПУІ через меню «Выкл. прибор».

Якщо протягом 5 хв при увімкненому сигналі не відбулося 
під’єднання ПД до ПУІ, то ПД вимкнеться автоматично. 

2.3.9.2 Увімкнення/вимкнення ПУІ
Увімкнення ПУІ здійснюється натисненням та утриманням кнопки 

ОК протягом не менше 3 секунд.
Для вимкнення ПУІ необхідно навести курсор на пункт меню

«Выкл. прибор» та натиснути кнопку ОК. Прилад через декілька секунд 
буде вимкнений.

2.3.9.3 Загальний алгоритм управління роботою приладу
Загальний алгоритм управління роботою приладу виглядає таким чином.
Увімкнути ПД. Увімкнути ПУІ.
Після увімкнення ПУІ, останній переходить в режим пошуку ПД. 

При цьому на дисплеї ПУІ з’являється повідомлення «Поиск детектора», 
яке одразу після встановлення з’єднання з ПД зникає. Якщо під час пошуку 
ПД (повідомлення «Поиск детектора» на дисплеї ПУІ) натиснути кнопку , 
то пошук буде припинено і ПУІ переходить в автономну роботу без ПД. 
Після успішного встановлення з’єднання з ПД прилад переходить у режим
«Калібрування» (див. 2.3.9.4 «Калібрування по рівню гамма-фону») для 
калібрування по рівню гамма-фону з розрахунком пошукового порогу
сигналізації. Тривалість калібрування – від 60 до 2 с залежно від ПАЕД 
гамма-фону. Переривати режим калібрування натисканням кнопки  не 
рекомендується. Після завершення калібрування прилад автоматично 
переходить в режим відображення ПАЕД гамма-випромінення (див. 2.3.5.1). 
Для виходу в меню необхідно натиснути кнопку . Для швидкого 
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переключення між вимірювальними режимами необхідно натискати кнопку 
. Детальніша інформація про меню та режими вимірювань подана вище.

При перевищенні пошукового порогового рівня прилад 
автоматично перемикається в режим «відображення ПАЕД гамма-
випромінення» незалежно від того, в якому режимі він знаходився на 
момент перевищення, крім випадків, коли прилад знаходиться в режимі 
спектрометра (накопичення чи перегляд спектра).

При перевищенні порогового рівня безпеки або порогового рівня по 
нейтронах прилад автоматично перемикається в режим «відображення 
ПАЕД гамма-випромінення та швидкості лічби нейтронного випромінення в 
одному вікні» незалежно від того, в якому режимі він знаходився на момент 
перевищення, крім випадків, коли прилад знаходиться в режимі 
спектрометра (накопичення чи перегляд спектра).

Рекомендована відстань між ПУІ і ПД, на якій підтримується 
стабільний обмін інформацією між ними, становить не більше ніж 3 м за
умови прямої видимості. 

2.3.9.4 Калібрування по рівню гамма-фону
Метою калібрування по рівню гамма-фону є автоматичне 

визначення пошукового порогу (описано нижче), при перевищенні якого 
відбудеться сигналізування.

Калібрування по рівню гамма-фону виконується в таких випадках:
- відразу після увімкнення приладу ПД;
- після програмування нового значення кількості 

середньоквадратичних відхилів  (сігма).
- за ініціативою користувача, при вході в меню 

«Настр.измерений»->«Калибровка»;
- автокалібрування до повільної зміни гамма-фону.
Під час калібрування по рівню гамма-фону (крім автокалібрування 

до повільної зміни гамма-фону) прилад входить в режим «Калібрування», 
дисплей ПУІ при цьому матиме вигляд, як показано на рисунку 2.20.
Автокалібрування до повільної зміни гамма-фону ніяк на дисплеї ПУІ не 
відображається.

Рисунок 2.20 - Дисплей ПУІ в режимі
калібрування по рівню гамма-фону
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У цьому режимі відображається ПАЕД гамма-випромінення
(позначення 1), лінійка (позначення 2), яка відображає хід виконання 
калібрування у відсотках. Позначення 3 та 4 вказують початкову та кінцеву
межу лінійки ходу виконання калібрування у відсотках.

У цьому режимі передбачене примусове переривання калібрування 
при натисненні кнопки . При цьому рівень пошукового порогу 
залишиться без змін, а прилад перейде в режим меню. Примусове 
переривання калібрування корисне при випадковому запуску калібрування і 
не рекомендується в інших випадках.

Після завершення калібрування (лінійка ходу виконання 
калібрування дійшла до 100 відсотків) прилад автоматично переходить в 
режим відображення ПАЕД гамма-випромінення (див. 2.3.5.1).

Тривалість калібрування знаходиться в межах від 2 до 60 с залежно
від ПАЕД гамма-фону. У процесі калібрування по рівню гамма-фону прилад
вимірює середню швидкість лічби імпульсів від СБДГ, та на її основі 
визначає пошуковий пороговий рівень увімкнення сигналізації (значення
швидкості лічби імпульсів, при якому повинна спрацювати сигналізація) за 
такою формулою:

 nCntCnt фп ,         (2.1)

де фCnt ;

Cntф – середня швидкість лічби імпульсів від СБДГ за час 
калібрування;

n – кількість середньоквадратичних відхилів  .
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Примітка - Незалежно від режиму роботи прилад виконує функцію 
автокалібрування, яка зберігає високу чутливість приладу при повільному 
зменшенні гамма-фону, та запобігає виникненню хибних спрацьовувань при 
повільному зростанні гамма-фону. Функція автокалібрування виконується 
неперервно і припиняється на час спрацьовування порогової сигналізації та 
під час накопичення спектра. Візуально автокалібрування не 
відображається.

2.3.9.5 Перегляд та програмування порогових рівнів 
сигналізування

Для перегляду чи зміни порогових рівнів по гамма-каналу необхідно 
увійти в режим «Гамма-пороги» через меню «Настр. измерений»->
«Пороги»->«Гамма-порог». Також в режим «Гамма-пороги» можна увійти 
натисненням кнопки ОК в режимі відображення ПАЕД гамма-випромінення. 
Дисплей ПУІ в режимі «Гамма-пороги» наведений на рисунку 2.21.

Рисунок 2.21 - Дисплей ПУІ в режимі «Гамма-пороги»

У цьому режимі можна змінити кількість середньоквадратичних 
відхилів   (сігма), яка буде прийнята для розрахунку пошукового порогу
сигналізації при калібруванні (позначення 1). Також можна встановити 
абсолютний поріг безпеки по гамма-випроміненню (позначення 2).
Принцип введення значень порогів описаний у пункті «Введення числової 
інформації». Для виходу з режиму «Гамма-пороги» потрібно натиснути 
кнопку ОК. 

Примітка - Програмування низької кількості 
середньоквадратичних відхилів (від 1 до 4) збільшує чутливість приладу, 
проте може призводити до хибних спрацьовувань сигналізації. 
Рекомендовані значення середньоквадратичних відхилів повинні бути в 
межах від 4 до 6.
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Для перегляду чи зміни порогового рівня по нейтронах необхідно 
увійти в режим «Нейтронний поріг» через меню «Настр. измерений»->
«Пороги»->«Нейтр. порог». Дисплей ПУІ в режимі «Нейтронний поріг» 
наведений на рисунку 2.22.

Рисунок 2.22 - Дисплей ПУІ в режимі «Нейтронний поріг»

У цьому режимі можна змінити поріг швидкості лічби імпульсів від 
СБДН (позначення 1), при перевищенні якого відбуватиметься 
сигналізування. Принцип введення значень порогів описаний у пункті 
«Введення числової інформації». Для виходу з режиму «Нейтронний поріг» 
потрібно натиснути кнопку ОК. 

2.3.9.6 Заміна акумуляторів
Для заміни акумулятора в ПД необхідно за допомогою викрутки 

зняти накривку відсіку живлення в ПД та вийняти акумулятор. Вставити 
свіжозаряджений акумулятор у відсік живлення, дотримуючись зазначеної 
на етикетці полярності, та закрити відсік накривкою. 

Для заміни акумуляторів ПУІ необхідно зняти накривку відсіку 
живлення ПУІ. Вставити свіжозаряджені акумулятори, дотримуючись 
зазначеної полярності, та закрити накривку відсіку. 

2.3.9.7 Контроль працездатності детекторів
У приладі передбачений автоматичний контроль працездатності 

всіх детекторів (СБДГ, ЛГМ та СБДН). У випадку виходу з ладу одного чи 
декількох детекторів на дисплеї ПУІ з’являється повідомлення, яке вказує 
який (які) саме детектор (детектори) вийшов (вийшли) з ладу. Вивід 
повідомлення супроводжується сигналом „Сигнал про пошкодження 
детектора” (див. 2.3.8 «Вібраційні, звукові та світлові сигнали»).
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2.3.10 Робота з персональним комп’ютером (ПК)
Для можливості підключення ПУІ до персонального комп’ютера 

(ПК) необхідно ПУІ зробити доступним для виявлення по радіоканалу 
Bluetooth. Про доступність для виявлення свідчить наявність символу 3.1 у 
рядку інформаційних символів (див. 2.3.2 «Тлумачення графічних 
позначень на дисплеї»). Щоб зробити ПУІ доступним для виявлення по 
радіоканалу Bluetooth, необхідно навести курсор на пункт меню 
«Соединения»->«Видимый» та натиснути кнопку ОК. При під’єднанні ПК 
до ПУІ з`являється символ 3.2 у рядку інформаційних символів (див. 2.3.2 
«Тлумачення графічних позначень на дисплеї»).

3 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
3.1 Технічне обслуговування приладу
3.1.1 Загальні вказівки
Перелік робіт при технічному обслуговуванні (далі - ТО) приладу, 

їх черговість та особливості на різних етапах експлуатування приладу 
наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Перелік робіт при технічному обслуговуванні
Види технічного 
обслуговування
при 

експлуатуванніПерелік робіт
повсяк-
денном

у

періо-
дичном

у

при 
довготри-

валому 
зберіганні

Номер 
пункту НЕ

Зовнішній огляд
Перевірка комплектності
Перевірка 
працездатності
Відключення та контроль 
стану акумуляторів
Повірка приладу

+
-

+

-
-

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

3.1.3.1
3.1.3.2

3.1.3.3

3.1.3.4
3.2

Примітки
1 Знаком "плюс" у таблиці позначено, що відповідна робота при цьому 
виді ТО проводиться, знаком "мінус" - не проводиться.
2 Повірці підлягають прилади при випуску з виробництва та пiсля 
ремонту
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3.1.2 Заходи безпеки
Заходи безпеки при проведенні ТО повністю відповідають заходам 

безпеки, що наведені в 2.3.1 НЕ. 
3.1.3 Порядок технічного обслуговування приладу
3.1.3.1 Зовнішній огляд
Проведіть огляд приладу в такій послідовності:
а) перевірте технічний стан поверхонь складових частин приладу, 

цілісність пломб, відсутність подряпин, слідів корозії, ушкодження 
покриття;

б) перевірте стан клем у відсіках живлення приладу.
3.1.3.2 Перевірка комплектності
Зробіть перевірку комплектності приладу згідно з таблицею 1.2. 
3.1.3.3 Перевірка працездатності приладу
3.1.3.3.1 Перевірка працездатності приладу і порядок її проведення 

здійснюються згідно з 2.3.9 НЕ.
3.1.3.4 Відключення та контроль стану акумуляторів
Відключення акумулятора ПД здійснюється перед довготривалим 

зберіганням приладу. При цьому необхідно виконати такі операції:
- вимкнути ПД;
- зняти накривку відсіку живлення;
- вийняти акумулятор з відсіку;
- оглянути відсік живлення, перевірити справність контактних клем, 

очистити відсік живлення від забруднень, а контактні клеми від окислів;
- впевнитись у відсутності вологи, плям від солей на поверхні

акумулятора, а також пошкоджень ізоляційного покриття.
Аналогічні дії виконуються для ПУІ.

3.2 Повірка приладу
Повірці підлягають прилади при випуску з виробництва (первинна 

повірка) і прилади, що перебувають в експлуатуванні (періодична повірка не 
рідше одного разу на рік), та після ремонту.

3.2.1 Операції повірки
При проведенні повірки повинні бути виконані операції, що 

наведені в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2 - Операції повірки

Найменування операції № пункту методики 
повірки

Зовнішній огляд 3.2.4.1
Опробування 3.2.4.2
Визначення границі допустимої відносної основної 
похибки при вимірюванні ПАЕД гамма-
випромінення

3.2.4.3

Перевірка здатності ідентифікувати радіонукліди з 
вказуванням категорії 3.2.4.4
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3.2.2 Засоби повірки
Перелік засобів, що застосовуються при проведенні повірки 

наведено в таблиці 3.3
Таблиця 3.3

Найменування НД або основні технічні характеристики
Еталонне устаткування 
УПГД-3Б

Діапазон потужності амбієнтного еквівалента
дози гамма-випромінення - від 0,1 до 
10 мЗв/год.
Діапазон енергій - від 59 кеВ до 1,25 МеВ.
Границя допустимої основної відносної 
похибки ПАЕД та ЕД гамма-випромінення –
4 % при довірчій імовірності 0,95

Робочий еталон 
нейтронного 
випромінення
УКПН-1М

Діапазон густини потоку теплових нейтронів –
від 10 до 500 см-2·с-1.
Границя допустимої відносної основної 
похибки густини потоку теплових нейтронів за 
довірчою імовірності 0,95 – 5%

Психрометр 
аспіраційний
МВ-4М

Л82.844.000 ПС. Діапазон вимірювання 
температури - від мінус 30 до 50 0С. Похибка 
виміру температури  0,1 0С. Діапазон 
вимірювання відносної вологості - від 10 до 
100 %. Відносна похибка виміру відносної 
вологості - від  12 % 
при t = мінус 10 0С до  2 % при t = 30 0С

Барометр-анероїд 
контрольний
М-67

Л62.832.003 ПС. Діапазон вимірювання тиску -
від 81,3 кПа до 105,3 кПа (від 610 мм рт. ст. до 
790 мм рт. ст.). Границя похибки виміру тиску
 0,107 кПа (0,8 мм рт.ст.)

Радіометр-дозиметр 
гамма-бета-випромінення 
РКС-01 “СТОРА”

ТУ У 33.2-22362867-008-2004.
1. Діапазон вимірювання ПАЕД гамма-
випромінення – від 0,1 до 1000 мкЗв/год.
2. Границя допустимої основної відносної 
похибки вимірювання ПАЕД гамма-
випромінення з енергією 0,662 МеВ становить 
15 % при Р=0,95.

Примітки
1 Усі засоби повірки повинні бути атестовані чи повірені відповідно до 
вимог ДСТУ 3215-95 та ДСТУ 2708:2006.
2 Допускається застосування інших засобів вимірювальної техніки, які 
задовольняють задану точність 



51

3.2.3 Умови повірки
3.2.3.1 Повірка повинна проводитись за таких умов:
- температура оточуючого повітря в межах (20±5) оС;
- відносна вологість повітря в межах (65±15) %;
- атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа;
- природний рівень фону гамма-випромінення не більше 

0,25 мкЗв/год;
- живлення ПД та ПУІ від відповідних свіжозаряджених

акумуляторів.

3.2.4 Проведення повірки
3.2.4.1 Зовнішній огляд
При зовнішньому огляді повинна бути виявлена відповідність приладу

таким вимогам:
- комплектність повинна відповідати розділу 1.3 НЕ;
- марковання повинно бути чітким;
- пломби ВТК не повинні бути порушені;
- прилад не повинен мати механічних пошкоджень, які впливають 

на його працездатність.
3.2.4.2 Опробування
3.2.4.2.1 Увімкніть прилад згідно з 2.3.9.1 НЕ. Згідно з 2.3.9.5 НЕ

запрограмуйте пошуковий пороговий рівень рівним 5, пороговий рівень по 
нейтронах рівним 5 імп./с та виконайте калібрування по рівню гамма-фону. 
Увімкніть одночасно режим звукової та вібраційної сигналізації. 

3.2.4.2.2 Розташуйте біля ПД джерело гамма-випромінення 137Cs 
типу ОСГИ і переконайтесь у збільшенні швидкості лічби імпульсів від 
СБДГ над рівнем фонової та спрацьовуванні сигналізації про перевищення 
пошукового порогового рівня. 

3.2.4.2.3 Розташуйте ПД в тримачі каретки УКПН-1М таким чином, 
щоб геометричний центр пучка нейтронного випромінення збігався з 
геометричним центром пульта. Встановіть каретку устаткування УКПН-1М з 
ПД у положення, де нейтронне випромінення від 239Pu-Be забезпечує швидкість 
лічби від детектора нейтронного випромінення від 10 до 20 с-1. 
Проконтролюйте спрацювання сигналізування про нейтронне 
випромінення.

3.2.4.2.4 Вимкніть прилад згідно з 2.3.9.1 НЕ.

3.2.4.3 Визначення границі допустимої відносної основної похибки 
при вимірюванні ПАЕД гамма-випромінення

3.2.4.3.1 Підготувати прилад до вимірювання ПАЕД гамма-
випромінення. 

3.2.4.3.2 Закріпити прилад на каретці УПГД-3Б таким чином, щоб 
геометричний центр коліматора УПГД-3Б збігався з геометричним центром 
ПД, який помічено символом “+” на задній панелі ПД.



52

Примітка - За відстань між геометричним центром джерела та 
геометричним центром ПД приймається відстань між геометричним 
центром джерела та площиною, яка перпендикулярна напрямку 
розповсюдження пучка гамма-квантів та проходить через геометричний 
центр ПД в цій площині.

Через 1 хв після ввімкнення приладу виконати з інтервалом 10 с 
п’ять вимірень фонової ПАЕД гамма-випромінення )10(*

iH  та записати 
результати у протокол. Середнє значення ПАЕД гамма-випромінення 

)10(*H , мкЗв/год, обчислити за формулою: 

5

)10(
)10(

5

1

*

*

 i

iH
H



 (3.1)

3.2.4.3.3 Поставити каретку УПГД-3Б з приладом в положення, де 
ПАЕД гамма-випромінення від джерела з радіонуклідом 137Cs дорівнює 

)10(0
*H =(0,8  0,1) мкЗв/год та через 5 с після початку опромінення приладу 

виконати з інтервалом 10 с п’ять вимірень ПАЕД гамма-випромінення. 
Середнє значення ПАЕД гамма-випромінення ( )10(*

H ) обчислити за 
формулою (3.1). Значення ПАЕД гамма-випромінення без урахування 
ПАЕД гамма-фону )10(*H , мкЗв/год, обчислити за формулою: 

)10()10()10( ***
ФHHH    , (3.2)

де )10(*
H - середнє значення показів приладу від джерела i 

зовнішнього гамма-фону, що обчислюється за формулою (3.1), 
мкЗв/год;

)10(*
ФH - середнє значення ПАЕД гамма-випромінення зовнішнього 

фону, мкЗв/год.
3.2.4.3.4 Границю допустимої відносної основної похибки виміру 

ПАЕД гамма-випромінення у відсотках визначити за методикою згідно з 
ДСТУ ГОСТ 8.207:2008.

3.2.4.3.4.1 Довірчу границю відносної випадкової похибки 
результатів вимірювання обчислити за формулою:

St  , (3.3)
де t  = 2,78 - коефіцієнт Ст’юдента при довірчій імовірності 

95,0P  і n = 5;
S - відносний середній квадратичний відхил результату 

вимірювання, що обчислюється за формулою:
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3.2.4.3.4.2 Границю відносної невиключеної систематичної похибки 
результату вимірювання  обчислити за формулою:
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, (3.5)

де )10(*
0H - границя допустимої відносної основної похибки 

ПАЕД гамма-випромінення УПГД-3Б.

3.2.4.3.4.3 Якщо 8,0

S

, то 100)10(  H .

3.2.4.3.4.4 Якщо 8
S

, то 100)10( H .

3.2.4.3.4.5 Якщо 88,0 



S

, то 100)10(  
 SKH ,

де К - коефіцієнт, що залежить від співвідношення випадкової та 
невиключеної систематичної похибки і обчислюється за формулою:

3







S
K  , (3.6)

SΣ - оцінка сумарного середнього квадратичного відхилу результату 
вимірювання, що обчислюється за формулою:

2
2

3 







 
 SS (3.7)

3.2.4.3.5 Виконати операції 3.2.4.3.3 – 3.2.4.3.4 для ПАЕД гамма-
випромінення )10(*

0H = (8  1) мкЗв/год через 5 с після початку опромінення 
приладу. 
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3.2.4.3.6 Виконати операцію 3.2.4.3.5 для ПАЕД гамма-
випромінення )10(*

0H = (40  5) мкЗв/год (верхня межа СБДГ). 
3.2.4.3.7 Виконати операцію 3.2.4.3.5 для ПАЕД гамма-

випромінення )10(*
0H = (60  8) мкЗв/год (нижня межа ЛГМ). 

3.2.4.3.8 Виконати операцію 3.2.4.3.5 для ПАЕД гамма-
випромінення )10(*

0H = (800  100) мкЗв/год. 
3.2.4.3.9 Виконати операцію 3.2.4.3.5 для ПАЕД гамма-

випромінення )10(*
0H = (8000  1000) мкЗв/год. 

3.2.4.3.10 Результат повірки вважається позитивним, якщо відносна 
основна похибка при вимірюванні для кожного рівня ПАЕД не перевищує 
(15+1/ )10(*H ) %, де )10(*H - виміряне значення ПАЕД гамма-
випромінення, еквівалентне мкЗв/год.

3.2.4.4 Перевірка здатності ідентифікувати радіонукліди з 
вказуванням категорії

3.2.4.4.1 Опромінити ПД джерелом гамма-випромінення від 
джерела 137Cs, ПАЕД гамма-випромінення від якого становить від 1 до 
10 мкЗв/год. Увімкнути накопичення спектра. Час накопичення спектра
повинен становити не більше 5 хв, після чого необхідно провести 
ідентифікацію спектра. Випробування має складатись із 10 накопичень 
спектра та їх ідентифікації. 

3.2.4.4.2 Повторити 3.2.4.4.1 для радіонуклідів 241Am та 60Co, при 
цьому для радіонукліда 241Am накопичення спектра здійснювати з 
відніманням фонового спектра.

3.2.4.4.3 Результат повірки вважається позитивним, якщо прилад
правильно ідентифікує радіонуклід не менше ніж у 8 з 10 спроб для кожного 
з трьох вказаних радіонуклідів.

3.2.5 Оформлення результатів повірки
3.2.5.1 Позитивні результати первинної повірки, періодичної

повірки та повірки після ремонту засвідчують:
1) первинної - в розділі "Свідоцтво про приймання". Результати 

первинної повірки приладу реєструються в таблиці 3.4;
2) періодичної та повірки після ремонту - виданням свідоцтва 

встановленої в ДСТУ 2708:2006 форми.
3.2.5.2 Якщо в результаті повірки прилад визнається непридатним до 

застосування, то:
- при первинній повірці – прилад до випуску з виробництва та до 

застосування не допускається;
- при періодичній повірці та повірці після ремонту - видається довідка про 

непридатність приладу відповідно до ДСТУ 2708:2006.
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Таблиця 3.4 – Первинна повірка основних технічних характеристик
Характеристика, що перевіряється

Назва Нормовані значення
Фактична 
величина

Границя допустимої 
відносної основної похибки 
при вимірюванні ПАЕД 
гамма-випромінення від 137Cs 
з довірчою імовірністю 0,95

(15+1/ )10(*H ) %,

де )10(*H - виміряне 
значення ПАЕД гамма-
випромінення, мкЗв/год

241Am, правильна 
ідентифікація не менше ніж 
у 8-ми спробах з 10
137Cs, правильна 
ідентифікація не менше ніж 
у 8-ми спробах з 10

Перевірка здатності 
ідентифікувати радіонукліди 
з вказуванням категорії 

60Co, правильна 
ідентифікація не менше ніж 
у 8-ми спробах з 10
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4 СВIДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Дозиметр-радіометр пошуковий МКС-11___ "СПЕКТРА" 
ВIСТ.412139.001 заводський номер __________________ відповідає 
технічним умовам ТУ У 33.2-22362867-021:2011, визнано придатним для 
експлуатування та повірено.

Дата випуску ________________________

Представник ВТК: ___________________
М.П. (пiдпис)

Державний повiрник: ____________________
Мiсце клейма (пiдпис)

5 СВIДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ

Дозиметр-радіометр пошуковий МКС-11___ "СПЕКТРА"
ВIСТ.412139.001 заводський номер _______________________ запаковано 
на приватному пiдприємствi „НВПП „Спаринг-Віст Центр” згiдно з 
вимогами, передбаченими ТУ У 33.2-22362867-021:2011.

Дата пакування ___________________

М.П.

Пакування здiйснив ___________________ 
(пiдпис)
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6 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

6.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність приладу 
технічним вимогам ТУ У 33.2-22362867-021:2011 при дотримуванні 
споживачем умов експлуатування, транспортування й зберігання, 
установлених настановою щодо експлуатування ВIСТ.412139.001 НЕ.

6.2 Гарантійний строк експлуатування приладу не менше 18 місяців 
з дня введення в експлуатування або після закінчення гарантійного строку 
зберігання.

6.3 Гарантійний строк зберігання 6 місяців від дня виготовлення.
6.4 Гарантійний строк експлуатування продовжується на час, 

протягом якого виконується гарантійний ремонт.
6.5 Після закінчення гарантійного строку ремонт приладу

виконується за окремими угодами.
6.6 Гарантійний і післягарантійний ремонт виконується тільки 

підприємством-виробником.
6.7 За наявності механічних ушкоджень, а також у випадку 

порушення пломб ремонт виконується за рахунок споживача.

7 РЕМОНТ
7.1 При вiдмовi в роботi чи неполадках протягом гарантiйного строку 

експлуатування приладу споживач повинен скласти акт про необхiднiсть 
ремонту та вiдправлення приладу пiдприємству-виробнику за адресою:

ПП "НВПП "Спаринг-Вiст Центр"
вул. Володимира Великого 33, м. Львiв, 79026
Тел.: (032) 242-15-15; факс: (032) 242-20-15.

7.2 Усi рекламацiї, що надходять, реєструються в таблиці 7.1.
Таблиця 7.1

Дата виходу
з ладу

Короткий змiст 
рекламацiї

Вжиті заходи згідно з 
рекламацiєю Примiтка

7.3 Гарантійний і післягарантійний ремонт здійснюється тільки 
підприємством-виробником. Відомості про ремонт приладу реєструються в 
таблиці додатка Б цієї НЕ.
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8 ЗБЕРІГАННЯ

8.1 Прилади повинні зберігатись в пакованні за умовами 1 (Л) 
згідно з ГОСТ 15150-69 в опалювальних і вентильованих сховищах з 
кондиціюванням повітря за температури оточуючого повітря від 5 до 40 оС 
та відносній вологості 80 % за температури 25 оС без конденсування 
вологи. У приміщенні для зберігання не повинно бути кислот, лугів, газів, 
що викликають корозію, та парів органічних розчинників.

8.2 Розміщення приладів в сховищах повинне забезпечувати їх 
вільне переміщення та доступ до них.

8.3 Прилади повинні зберігатись на стелажах.
8.4 Відстань між стінами, підлогою сховища та приладами повинна 

бути не менше ніж 1 м.
8.5 Відстань між опалювальними пристроями сховищ і приладами 

повинна бути не менше ніж 0,5 м.
8.6 Середній строк збережуваності не менше десяти років.
8.7 Додаткові відомості про зберігання, перевірку при зберіганні та 

обслуговуванні приладу реєструються в додатках В, Г, Д цієї НЕ.

9 ТРАНСПОРТУВАННЯ

9.1 Прилади в пакованні допускають транспортування у будь-якому 
виді закритого транспортного засобу згідно з умовами 4 (Ж2) (з 
обмеженням температури в діапазоні від мінус 25 до 50 оС) згідно з ГОСТ 
15150-69 і правилами та нормами, що чинні на транспорті кожного виду. 

9.2 Прилади в транспортній тарі мають бути розміщені та 
закріплені в транспортному засобі таким чином, щоб забезпечити їх стійке 
положення та виключити можливість ударів один до одного, а також до
стінки транспортного засобу. 

9.3 Прилади в транспортній тарі дозволяють витримувати:
- вплив температури повітря від мінус 25 до 50 оС;
- вплив відносної вологості повітря (95±3) % за температури 35 оС;
- вплив ударів з прискоренням 98 м/с2, тривалістю ударного імпульсу 
16 мс (кількість ударів – (1000 ± 10) для кожного напрямку). 
9.4 Не допускається кантування приладів.

10 УТИЛІЗУВАННЯ

Утилізування приладу проводиться згідно з групою 4 
ДСанПіН 2.2.7.029-99: метали на переробку (переплавку), пластмасові 
деталі на звалище (сміттєзвалище).

Утилізування приладу небезпеки для обслуговуючого персоналу та 
навколишнього середовища не несе.
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ДОДАТОК А

ОБЛIК НЕПОЛАДОК ЗА ЧАС ЕКСПЛУАТУВАННЯ
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ДОДАТОК Б

ВIДОМОСТI ПРО РЕМОНТ ПРИЛАДУ
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ДОДАТОК В

ВIДОМОСТI ПРО ЗБЕРIГАННЯ

Дата

Установлення на 
зберiгання

Зняття iз 
зберiгання

Умови 
зберiгання

Посада, прiзвище 
та пiдпис 

вiдповiдальної 
особи
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ДОДАТОК Г

ВIДОМОСТI ПРО КОНСЕРВАЦIЮ ТА РОЗКОНСЕРВАЦIЮ 
ПРИЛАДУ ЗА ЧАС ЕКСПЛУАТУВАННЯ

Дата 
консер-

вацiї

Метод 
консервацiї

Дата 
розкон-
сервацiї

Назва чи умовне 
позначення 

пiдриємства, що 
здiйснило 

консервацiю чи 
розконсервацiю 

приладу

Дата, посада та 
пiдпис 

вiдповiдальної 
особи
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ДОДАТОК Д

ВIДОМОСТI ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВIРКИ IНСПЕКТУЮЧИМИ ТА 
ПЕРЕВIРЯЮЧИМИ ОСОБАМИ

Дата
Вид 

огляду чи 
перевiрки

Результат огляду 
чи перевiрки

Посада, прiзвище 
та пiдпис особи, що 

перевiряє П
ри

мi
тк

а




