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ИНДИВИДУАЛНИ ТЕРМОЛУМИНЕСЦЕНТНИ
ТЛП-З
ОПИСАНИЕ, ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ДОЗИМЕТРИ ТИП ПРОТЕКТА

И ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Предназначение

Термолуминесцентните Дозиметри тип
Протекта ТПП-3 са предназначени
за индивидуален
дозиметричен контрол при външно облъчване
с фотонно (гама и
рентгеново лъчение).
Дозиметрите са калибрирани в единици
на индивидуална еквивалентна
се на гърдите, прикрепени към
доза - Нр(10). Носят
работното облекло.
2. Описание

Индивидуалният термолуминесцентен

дозиметър на Протекта, тип ТЛП-З
4 високочувствителни
термолуминесцентни детектора от Са504:1)у. съдържа от 2 до
Детекторите са

меко фотонно лъчение е предвиден
„открит,“ детектор (с филтър само
от
Всеки дозиметър притежава
идентификационен номер.
3. Дозиметрични

характеристики

.

Брой детектори в един дозиметър:

.

Термолуминесцентен материал, използван в
детекторите:
- Са804:1)у;
Измервана дозиметрична величина:

.
.
.

- 2 до 4;

-

индивидуална екивалентна доза Нр( 10);

Минимално измерима доза (по
гама-лъчението от
- 10 р8у;
Измерителен обхват:
.

- 10 НБУ-10 БУ

(линеен);

137Сз):

10

тв/сш2 А!).

.
.
0

.

Енергиен обхват:

кеУ - 2 МеУ;
( в рамките
30% спрямо чувствителността към
Фединг (загуба на информация при 200 С):
- 5% за 6 месеца;
Възпроизводимост на показанията на 1 детектор:
- по-добра от 3%;
Многократна използваемост на детекторите:
- 20

на а:

137СЗ);

- най-малко 100 измерителни цикъла

(облъчване-измерване-нулиране при 4000С)
4. Метрологично осигуряване

Дозиметрите ТПП са част от термолуминесцентната дозиметрична система Протекта МТДС. След изпитване за одобряване на типа конфигурация на системата МТДС.
състояща се от измерителния уред ВМД-З и от индивидуалните дозиметри ТПП-3, получи от
Националния център по метрология Удостоверение за вписване в Държавния регистър на
разрешените средства за измерване под Мо 3243/06.03.2000. Изпитването беше
проведено по [ЕС Згапаага 61066.
В съответствие с изискванията на нормативните документи и международните
стандарти
дозиметричната величина, измервана с дозиметрите ТПП-3, е
индивидуалната
еквивалентна доза на дълбочина 10
в човешкото тяло - Нр(10), а съответната
Зу.
е
единица

тт

5. Инструкция за експлоатация
За коректното определяне на индивидуалната еквивалентна доза Нр(,10) дозиметрите тии
ПРОТЕКТА ТПП-3 трябва да се носят на гърдите, прикрепени за работното облекло.

Дозиметрите са несиметрични, затова тяхната ориентация спрямо тялото на човека. който ги
носи. е от съществено значение за достоверността на измерванията.
Калаената полусфера трябва да сочи напред, а идентификационният номер да е обърнат към
тялото.
Дозиметричните касети не са напълно херметични и заливането на дозиметрите с течности
(например изпирането им заедно с престилките) трябва да се избягва.
Дозиметрите не трябва да бъдат отваряни и термолуминесцентните детектори от Са804:Бу
не трябва да бъдат излагани на пряка слънчева светлина.
За оценката на професионалното лъчево натоварване на персонала, съгласно дефиницията на
това понятие, от показанията на индивидуалните дозиметри трябва да бъде извадено
показанието на т. нар. контролни дозиметри, отчитащи радиационния фон. Контролните
дозиметри трябва да придружават индивидуалните по време на транспортиране. за да бъде
отчетено евентуалното облъчване на пощенските пратки. Контролните дозиметри трябва да
се съхраняват в
помещения, където радиационният фон не е повишен от източниците на йонизиращи
лъчения, използвани при работа. Най-коректно би било в
същото помещение да се оставят и индивидуалните дозиметри извън работното време.
Недопустимо е един индивидуален дозиметър Да бъде носен

ОТ

две или повече лица.

В)

ако
Лаборатории Протекта ООД не носи отговорност за полученитеВ резултати,
такива случаи
дозиметрите не са използвани в съответствие с тази инструкция.
в
съответствие
за
Лаборатории Протекта ООД няма право да издава сертификат
обхвата на своята акредитация като орган за контрол от вид А, съгласно изискванията
на стандарт БДС ЕМ 150/1ЕС 17020:2012.

София,.26.06.2019 г.

Методи Гелев
Управител на
Лаборатории Протекта ООД
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