РАДИОХИМИЧНИ МЕТОДИ В ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ
НА РАДОЕКОЛОГИЧНИЯ МОНИТОРИНГ В АЕЦ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

¾ Видове радиохимични методи
¾ Необходимост от прилагане
¾ Радионуклиден инвентар - типични за ВВЕР реактори (3H, 54Mn,
60Co, 90Sr, 134Cs, 137Cs, 238,239+240Pu, 241Am, 242,243+244Cm,14C)
¾ Нормативни изисквания:
¾ Национални - ЗБИЯЕ, НРЗ, Наредба 9 и др.
¾ IAEA - GSR Part 3, Radiation Protection and Safety of Radiation
Sources: International Basic Safety Standards, IAEA,
Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation
Protection, Safety Guide, No. RS-G-1.8,
¾ EC - Council Directive 2013/59/Euratom, 2004/2/Euratom,
2000/473/Euratom, ICRP Publication 103
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Цел и задачи на радиационния мониторинг

¾ Точно и ясно определяне на радиационните параметри –
отпечатък на въздействието
¾ Установяване съответствието на фактическия
радиационен статус с действащото в Р. България
законодателство в областта, директиви и препоръки на
ЕC-Euratom, IAEA, ICRP и други организации
¾ Оценка и анализ на евентуални изменения и тенденции в
радиационната обстановка
¾ Организационни и технически мерки за неразпространение
на радиоактивност извън площадката на АЕЦ “Козлодуй”
¾ Осигуряване на обективна информация за компетентните
органи и обществото.
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ОСНОВНИ РАДИОХИМИЧНИ АНАЛИЗИ

Алфа-радионуклиди
– Алфа-спектрометрия: единствено след радиохимично
изолиране на интересуващия ни нуклид;
– 238,239+240Pu, 241Am, 242,243+244Cm
Бета-радионуклиди
– Бета-радиометрия – обща бета активност - след изпарение
или изгаряне на пробата;
– Бета-спектрометрия – единствено след радиохимично
изолиране на бета-радионуклида;
– 3H, 89,90Sr
Гама-радионуклиди
– Гама-спектрометрия – директно измерване или след
радиохимично изолиране (при ниски концентрации);
– 134,137Cs, 57,60Co, 54Mn и др.
3

ЦЕЛИ НА ИЗОЛИРАНИЯТА

•
•

Получаване на радиохимично чисти препарати за измерване;
Отстраняване на пречещите влияния на матричните елементи и
на други радионуклиди, съдържащи се в пробата (естествени
или техногенни);
• Достатъчно тънки препарати – за осигуряване на добра
разделителна способност – при алфа-спектрометрията;
• Високи радиохимични добиви при разделянията;
• Добра възпроизводимост на анализите;
• Методите да позволяват анализа на достатъчно голямо
количество от пробата (за получаване на резултат над МДА);
• Лесни и безопасни за изпълнение радиохимични процедури.
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ВИДОВЕ АНАЛИЗИ И ИЗМЕРВАНИЯ

Дял на видовете анализи и измервания (%) в общия обем
радиоекологичен мониторинг, 2017 г
дозиметрия гама-фон
21%

гамаспектрометрия
22%

течно-сцинт. C-14
3%

Общо 5434 анализа и
измервания
радиометрия обща
бета активност
23%

извънредни проби
течно-сцинт. 5%

радиометрия обща
алфа активност
0%

радиохимия
Стронций
3%

Тритий
21%

Радиохимичните анализи заемат 35% от общия обем измервания в
радиоекологичния мониторинг,като най-голям дял има анализа на
137Cs.
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ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯТА

Да извършва изпитване на:
Аерозоли;
Газообразни емисии;
Атмосферни отлагания;
Почви;
Дънни утайки;
Вода;
Растения и растителни продукти (трева,
житни култури, фуражи);
Мляко и млечни продукти;
Риба (месо и кости).
Вземане на проби (извадки) от:
Почви;
Дънни утайки;
Житни култури;
Фуражи;
Води;
Въздух.
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Вътрешно лабораторни методики
(ВЛМ)
– ВЛМ 1/2010 – Определяне на специфична активност на гама
емитиращи радионуклиди
– ВЛМ 2/2010 – Определяне съдържанието на тритий във води и
газоаерозолни емисии
– ВЛМ 3/2010 – Определяне на специфична активност на стронций 89, 90
– ВЛМ 4/2010 – Определяне на специфична активност на плутоний
238, 239+240 във води, почви, дънни утайки и газоаерозолни емисии
– ВЛМ 5/2010 – Определяне на специфична активност на америций 241 и кюрий 242, 243+244 във води, почви, дънни утайки и
газоаерозолни емисии
– ВЛМ 6/2010 – Определяне на специфична активност на въглерод -14
в газоаерозолни емисии
– ВЛМ 7/2010 – Определяне обща бета активност във въздух, води,
мляко и растителност
– ВЛМ 8/2010 – Определяне на специфична обща алфа активност във
води
– ВЛМ 9/2010 – Определяне на специфична активност на цезий във
води
– ВЛМ 10/2010 – Определяне на мощност на еквивалентната доза на
гама-лъчението във въздух за терени и площи на открито
– ВЛМ 11/2010 – Пробоотбор на въздух – аерозоли и атмосферни
отлагания
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Вътрешно лабораторни методики за
калибриране (ВЛМК)
–
–
–
–
–
–
–

ВЛМК12/2010 – Методика за калибриране на гама-спектрометрична
апаратура
ВЛМК13/2010 – Методика за калибриране на течно-сцинтилационен
спектрометър “GUARDIAN”и “QUANTULUS” за измерване на 3H
ВЛМК14/2010 – Методика за калибриране на течно-сцинтилационни
спектрометри “GUARDIAN” и “QUANTULUS” за измерване на 89Sr и 90Sr
ВЛМК 15/2010 – Методика за калибриране на алфа спектрометър “ALFA
ANALYST”
ВЛМК 16/2010 – Методика за калибриране на течно-сцинтилационен
спектрометър “GUARDIAN” за измерване на 14С
ВЛМК 17/2010 – Методика за калибриране на нискофонова апаратура
“PEGASE” и “WPC 9550” за измерване на обща бета активност в проби от
околната среда
ВЛМК 18/2010 – Методика за калибриране на нискофонов алфа/бета
радиометър “PEGASE” за измерване на обща алфа активност
За калибрирането на ТСИ се използват сертифицирани сравнителни
материали (ССМ), изготвени от Чешкия метрологичен институт,
NPL – Великобритания и PTB – Германия.
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Валидиране и неопределеност на методите
Резултати от изпитването в условия на възпроизводимост
Референтна стойност на 239 Pu - вода NPL2015 AB, Bq/g

1.335±0.013

Средна стойност (ẋ), Bq/g

1.383±0.152

Стандартно отклонение(Sr),Bq/g

0.030

Граница на повтаряемост (rL), Bq/g

0.083

Отклонение от реф. Стойност, %

+3.60

Отклонение от реф. Стойност, Bq/g

0.048

Химичен добив, %

85÷96

z-score

0.315

PI

11.05

Референтна стойност на 239 Pu - вода NPL2014 A1, Bq/g

20.879±0.039

Средна стойност (ẋ), Bq/g

21.150±2.327

Стандартно отклонение(Sr),Bq/g

0.561

Граница на повтаряемост (rL), Bq/g

1.570

Отклонение от реф. Стойност, %

+1.30

Отклонение от реф. Стойност, Bq/g

0.271

Химичен добив, %

90÷93

z-score

0.117

PI

11.03
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Валидиране и неопределеност на методите
Съгласно ISO/IEC Guide 98-3 комбинираната стандартна
неопределеност на крайния резултат y=f(x1,x2,…,xn) се
представя като функция от неопределеностите на
отделните компоненти (u(xi))
⎛ ∂y
u C ( y ( x1 ,..., x n )) = ∑ ⎜⎜
i =1 ⎝ ∂xi
n

2

n
n
⎞
⎛ ∂y
2
⎟⎟ .(u ( xi )) + 2.∑∑ ⎜⎜
i =1 j >i ⎝ ∂x i
⎠

⎞ ⎛ ∂y
⎟⎟.⎜
⎜
⎠ ⎝ ∂x j

⎞
⎟. cov(xi , x j )
⎟
⎠

При липса на зависимост между отделните компоненти
на изходния сигнал комбинираната стандартна
неопределеност се опростява до:
u C ( y ( x1 ,..., x n )) =

⎛ ∂y
⎜⎜
∑
i =1 ⎝ ∂ x i
n

2

⎞
⎟⎟ .(u ( x i ))2
⎠
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Валидиране и неопределеност на методите

Източници на неопределеност:
•
•

Физико-химична обработка на пробата;
Калибриране по енергия и ефективност на
измерване;
•
Измерване на пробата;
•
Измерване на фона;
•
Използване на ядрено-физични данни при
изчисляване на резултатите.
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137Cs)
РАДИОХИМИЧНИ МЕТОДИ (пример 137

• 134Cs и 137Cs – едни от най-определяните радионуклиди.
Продукти на делене с висока радиотоксичност, поради химичното
сходство с калий, дългия период на полуразпадане и склонността
им да се натрупват в меките органи.
• Произход – ядрени опити, изхвърляния от заводи за преработка
на отработено ядрено гориво, Чернобилска авария и др.
• Период на полуразпад (T1/2 ≈ 30 г.). Период на полуизвеждане
от организма - за ~110 дни.
• Получаване на измерими резултати не е възможно с директна
гама-спектрометрия на природни води, поради ниските фонови
концентрации. Затова са необходими концентриране и
радиохимично изолиране (в колони или директно добавяне на
катионобменника към водната проба).
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НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗОЛИРАНЕ

Активността на 134Cs и 137Cs във водните
проби може да бъде определена чрез
директно измерване с гамаспектрометър, когато концентрациите
им са високи (над 0.1 Bq/l),
В природните води нивата на радиоцезий
са изключително ниски (от порядъка на
0.001 Bq/l) директното определяне не е
възможно, затова се налага да се
проведе радиохимично концентриране
и изолиране на радиоцезия от водни
проби със сравнително високи обеми
(40 l или повече).
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РАДИОХИМИЧНО ИЗОЛИРАНЕ
Методът се базира на способността на медния хексацианоферат (CuFC) да
абсорбира в кисела среда микроколичествата цезий, съдържащ се във
водната проба.
•
С цел очистване от други абсорбирани утайката от CuFC- Cs се
разтваря в натриева основа и цезият се реабсорбира повторно с
CuFC. Абсорбираният цезий се освобождава чрез опепеляване на
филтъра с хексацианофератната утайка при 4000С, като по този
начин се разрушава и елиминира изключително стабилния
фероцианиден йон (Fe(CN)6) 4-.
•
От получените твърди медни и железни соли, цезият се отделя
след разтваряне на Cu2+ и Fe3+ и утаяването им като хидроксиди.
•
Накрая радиоцезият допълнително се пречиства чрез съутаяване с
натриев тетрафенилборат, като цезиев тетрафенилборат, който се
филтрува.
•
Изготвеният препарат (филтър с утайка) се измерва с
предварително калибрирана гама-спектрометрична апаратура в
същата геометрия на калибровъчния източник.
В резултат на радиохимичното изолиране могат да се детектират единствено
радионуклидите на цезия – 134Cs и 137Cs.
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ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
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О
СИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
ОСИГУРЯВАНЕ

Aнализ на проби-дубликати в отдел РМ, 2017 г.
100%
ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩИЯ БРОЙ НА ДУБЛИКАТИТЕ

Системата за QA е гарантирана на всички
нива на радиоекологичния мониторинг –
пробоотбор, транспорт и съхранение на
пробите, подготовка на пробите за анализ,
радиохимични анализи, спектрометрични и
радиометрични измервания, анализ и оценка
на получените резултати
Развита вътрешна система QA в няколко
аспекта:
¾ Експлоатационна, QA документация
(инструкции, процедури)
¾ Периодични контролни тестове на
специализираната измервателна
апаратура, метрологично
осигуряване на приборите
¾ QC анализи за контрол на
аналитичния процес
Вътрешен лабораторен контрол – анализ на
проби за контрол на качеството – blank, blind
и duplicate проби
Външен лабораторен контрол – анализ
на‘reference materials’ и ругулярни участия в
междулабораторни сравнения на национално
и международно ниво – IAEA, WHO, BfS

94.7%
90.5%
88.9%

90%
80%

80.0%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
<10%

10%..20%
20%..30%
30%..50%
ОТКЛОНЕНИЕ ПРОБА/ДУБЛИКАТ

> 50%

Cs-137

Total Beta

Sr-90

H-3

DER Cs-137<1

DER TBeta<1

DER Sr-90<1

DER H-3<1
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-60%

-80%

-100%
2010M

-20%

-40%

Almera-2017-sample-1
Almera-2017-sample-4

Almera-2016-sample-1
Almera-2016-sample-2
Almera-2016-sample-5

Almera-2015-sample-1
Almera-2015-sample-5

NPL-2013
Almera-2013

Almera-2011

Almera-2009

NPL-AB-2016

NPL-AB-2015

Almera-2014
NPL-2014

NPL-2012
Almera-2012

NPL-2011

2010R

BfS Sr-90/2010 E

2009R

NPL-2009

2008R

2007R

2006R

2005R

2004R

2003R

2002R

2001M

2000M

1999M

80%

NPL-2010

2009M

NPL-2008

2008M

2007M

2006M

2005M

2004M

2003M

2002M

2000R

1999R

100%

1998R

1998M

WHO-1998

40%

WHO-1996
FilterSchlamm
BfS-1999

60%

Sr-90
Sr-90
Sr-89
Sr-90
Sr-89
Sr-90
Sr-90
Sr-89
Sr-90
Sr-90
Sr-89
Sr-90
Sr-90
Sr-90
Sr-89
Sr-90
Sr-90
Sr-89
Sr-90
Sr-90
Sr-89
Sr-90
Sr-90
Sr-89
Sr-90
Sr-90
Sr-89
Sr-90
Sr-90
Sr-89
Sr-90
Sr-90
Sr-89
Sr-90
Sr-90
Sr-90
Sr-89
Sr-90
Sr-89
Sr-90
Sr-90
Sr-89
Sr-90
Sr-90
Sr-89
Sr-90
Sr-90
Sr-90
Sr-90
Sr-90
Sr-90
Sr-90
Sr-90
Sr-90
Sr-90
Sr-90
Sr-90
Sr-90
Sr-90
Sr-90
Sr-89
Sr-90
Sr-90
Sr-90
Sr-90
Sr-90

О
СИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
ОСИГУРЯВАНЕ

Отклонение (%) на резултатите на ЛИ-РМ от участия в международни
сравнения (WHO, BfS, NPL, Almera): течно-сцинт. спектрометрия (Sr-89, Sr-90)
- 89Sr
- 90Sr

20%

0%
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-100%
NPL-AB-2016

Am-241
Cm-244

Pu-239
Am-241
Cm-244

soil-5
Almera-2015
Pu-239

Pu-239

NPL-AB-2014

soil-5
Almera-2012

soil-4
Almera-2011

NPL-AL-2010

NPL-AL-2009

-20%

Np-237
Pu-238

Pu-239

Am-241
Pu-239

Pu-239

Pu-238
Pu-239
Am-241

Np-237
Pu-239
Am-241
Cm-244

U-238
Pu-239
Am-241
Cm-244

-80%

Am-241
Pu-238
Pu-239

-60%

Th-232
Np-237
U-238
Pu-239
Am-241
Cm-244

-40%

U-234
U-238

20%

water- 1
Almera-2008

40%

U-234
U-238

60%

NPL-A1-2015

NPL-A1-2014

NPL-AL-2013

NPL-AL-2012 невалидна

NPL-AL-2011

moss-soil
Almera-2009

water- 2
Almera-2008

NPL-AL-2008

80%

U-234
U-235
U-238
Np-237
Pu-238
Pu-239
Am-241
Cm-244

О
СИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
ОСИГУРЯВАНЕ

Отклонение (%) на резултатите на отдел РМ от участия в международни
сравнения (NPL, ALMERA): алфа-спектрометрия

100%

0%
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М
ЕЖДУЛАБОРАТОРНИ СРАВНЕНИЯ
МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ
Участия в сравнения, организирани от:
• Германска служба за лъчезащита (BfS-PTB)
• Световната здравна организация (WHO-IRC)
• Международната Агенция по Атомна Енергия (IAEA)
• Световната мрежа на лабораториите за радиоекологичен
мониторинг (ALMERA-IAEA)
• Националната Физична Лаборатария на Великобритания (NPL)
Анализът на международни сравнителни проби е основен критерий
за гарантиране на точността на измерванията и калибриранията,
както и за достоверността на резултатите. ЛИ-РМ има установена
и утвърдена през годините добра лабораторна практика (GLP).
Резултатите показват адекватно в международен план ниво на
точност, атестат за качеството и надеждността на провеждания в
АЕЦ “Козлодуй” радиоекологичен мониторинг – комплекс от
професионализъм на служителите, съвременни радиохимични
анализи, надеждни калибрирания на модерна нискофонова
апаратура и др.
19

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

¾ Качеството на провежданите анализи и измервания е осигурено на
национално и международно ниво с редовни участия в престижни
международни лабораторни сравнения (IAEA, BfS-PTB, WHO, NPL).
Утвърдена е добра лабораторна практика в съответствие със световния
опит.
¾ Радиоекологичният мониторинг в АЕЦ е акредитиран по ISO 17025 (БСА
№ 154ЛИ) от 2012 г.
¾ Акредитацията на ЛИ-РМ осигурява стройна система на управление на
документацията, обезпечена с валидирани ВЛМ и ВЛМК и подкрепена с
регулярни успешни участия в елитни международни лабораторни
сравнения. Това е официален акт на доказване на утвърдената през
годините компетентност на ведомственият радиоекологичен мониторинг в
АЕЦ “Козлодуй” – атестат за безопасната експлоатация на централата
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