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КЪДЕ ИЗМЕРВАМЕ, КОГАТО Я КОНТРОЛИРАМЕ … РАДИАЦИЯТА? 

• На място (in situ) 

 

• В лаборатория 

 

• И на двете места 

Цветан Андреев      Явор Андреев 
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КОГА ИЗМЕРВАМЕ НА МЯСТО? 

• Оценка на замърсяване в промишлени обекти 

• Търсене на изгубени източници 

• Оценка на дозата от приземната радиоактивност за 
населението 

• Откриване на зони, потенциално опасни от гледна точка на 
природната радиоактивност 

• Наблюдения около ядрени съоръжения 

• Картографиране на зони, замърсени от радиоактивни 
отлагания 

• и други … 
 

Цветан Андреев      Явор Андреев 
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ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО? 

• Защото се случват инциденти и аварии, при които техногенна 
радиоактивност попада в околната среда! 
– големи ядрени аварии: Уиндскейл, Великобритания (1957 г.); Маяк СССР 

(1957г.); Три майл айлънд, САЩ (1979 г.); Чернобил, СССР (1986 г.); Фукушима, 
Япония (2011 г.). 

– повторно навлизане в атмосферата на захранван с ядрена енергия сателитен 
спътник в Канада (1978 г.) 

– изгубване на изотопни източници в Мексико (1985 г.) и Бразилия (1987 г.) 

• Извод: 
 Необходим е метод за бързо определяне на 

радиоактивността в околната среда, който да позволява: 

• ранно откриване на замърсявания; 
• изследване на големи терени за кратко време. 

• Защото експлоатираме обекти генериращи радиоактивност. 

• За нуждите на радиоекологичния мониторинг. 

Цветан Андреев      Явор Андреев 
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МЕТОДИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ И ТЕРЕНИ 

• Стационарна in situ гама-спектрометрия 

– Спектрометрични сцинтилационни детектори: NaI, CsI, и др. 

– Полупроводникови детектори: CZT (CdZnTe), свръхчист германий (HPGe) 

• Мобилна in situ гама-спектрометрия (наземна и въздушна) 

– газонапълнени детектори (през 40-те години на XX век) 

– сцинтилационни детектори NaI(Tl) 

– полупроводникови детектори 

– хибридни системи (NaI(Tl) + HPGe) 

• Исторически, въздушната гама-спектрометрия започва да се разработва 
за нуждите на геоложките картирания и проучванията за полезни 
изкопаеми 

Цветан Андреев      Явор Андреев 
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POLARIS-H™ 2.0 – ВИЗУАЛИЗИРАЩ ГАМА-СПЕКТРОМЕТЪР 
• Портативен уред за идентифициране, 

локализиране и количествено 
определяне на гама-радиоактивни 
нуклиди 
o Спектрометричен детектор: CZT 

(CdZnTe – кадмий, цинк, телур) 
o Обем: 6 cm3 

o Разделителна способност: < 1% за 137Cs 
o Енергиен диапазон: от 50 kеV до 3 MeV 
o Телесен ъгъл за регистриране на гама-

квантите: 4π 
o Пикселизиран електрод за определяне 

на посоката, от която идва гама-
квантът 

o Таблет, с възможност за фиксиране към 
уреда, с дисплей 1280х800 пиксела за 
наблюдаване на спектъра по време на 
измерване 

o Оптична камера със зрителен ъгъл  
>162° хоризонтален и  >122° 
вертикален 

o Лазер Class 2 за определяне на 
дистанцията до наблюдавания обект. 

Цветан Андреев      Явор Андреев 
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POLARIS-H™ 2.0 – ИЛЮСТРАЦИЯ НА НЯКОИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

• Определя посоката към 
точков източник с точност 
± 1° във всички посоки. 

• Различава два еднакви 
точкови източника на 
разстояние 20° един от друг. 

Цветан Андреев      Явор Андреев 
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ISO-CART™-85 – МОБИЛНА СИСТЕМА ЗА ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ 
ПОВЪРХНОСТИ И ОПАКОВАНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ 

• Детектор от свръхчист германий (HPGe) 
• Цифров гама-спектрометър с 16 000 

канален анализатор 
• Криостат с електрическо охлаждане, 

използващо цикъла на Stirling 
• Ниска електрическа консумация  
• Работи самостоятелно в полеви условия, 

без външно захранване, повече от 3 часа 
• Стабилна, здрава, но лека конструкция 
• Лесно се сглобява или разглобява 
• Височината на детектора, над 

повърхността на която е разположен, 
може лесно да се променя 

• Трите колиматора позволяват да се 
променя телесния ъгъл, под който 
детекторът „вижда“ обекта 

• След сглобяването на системата 
детектор/колиматор, детекторът може да 
се завърта и фиксира около оста си в 
рамките на 360° 

Цветан Андреев      Явор Андреев 
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 пакетирани РАО 

ТИТА-КОНСУЛТ ООД Цветан Андреев      Явор Андреев 

ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ IN-SITU 

 замърсени повърхности 

строителни конструкции, почви, терени …. 
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SPIR-IDENT MOBILE – СИСТЕМА ЗА ГАМА-СПЕКТРОМЕТРИЧНО КАРТОГРАФИРАНЕ 

• Детектори: 4 x 4l NaI (Tl) 

• Разделителна способност: по-добра 
от 9% за 137Cs 

• MCA: 1024 канала (по 1 на детектор) 

• Чувствителност по-голяма от 
– 140 cps/(nSv/h) за 137Cs 

– 90 cps/(nSv/h) за 60Co 

• Хеликоптер 
• Aпаратура – 130 кг, 3 специални 

куфара 90 х 42 х 33 cm 

• Оператори - един или двама 

Цветан Андреев      Явор Андреев 
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ВРЪЗКА СПЕЦИФИЧНА АКТИВНОСТ – СИГНАЛ, ФОРМИРАН В ДЕТЕКТОРА 

• За оценка на съдържанието на радионуклиди в почвата се използва зависимостта: 

 

 където: 
 Cf – калибровъчен коефициент на детектора; 
  Ṅ/Ax – скорост на броене в пика на пълно 

поглъщане за дадена енергия E, от гама-преход в 
разглеждания радионуклид; 

 Ṅ/Ṅ0 – коефициент на ъглова корекция за 
чувствителността на детектора за дадена енергия E 

 Ṅ0/φ – скорост на броене в пика на пълно 
поглъщане на единица мощност на потока 
(чувствителност) за плоско паралелен фотонен 
сноп с енергия E, който пада перпендикулярно 
спрямо челото на детектора; 

 φ/Ax – геометричен коефициент – мощност на 
фотонния поток в мястото на детектора, отнесена 
към единица повърхностна активност на 
радионуклида. 
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 където: 
 C – повърхностна специфична 

активност на определяния 
радионуклид [kBq/m2]; 

 N – брой импулси в пика с 
енергия E; 

 Nb – фонов брой импулси в пика с 
енергия E; 

 t – живо време на измерване [s]; 
 Cf – калибровъчен коефициент на 

детектора при енергия E [cm2]; 
 pγ – вероятност за излъчване на 

гама-квант с енергия E; 
 SF – коефициент на екраниране. 
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ПРЕДИШНИ АЕРО-ГАМА ОБСЛЕДВАНИЯ 

  70-те години на миналия век. НИИ Геология и геофизика. 
 

– Екип начело с Люли Кербелов  

– Използвана е канадска система за набиране и контрол на данните 
HIGH-GFCS-II 

– три сцинтилационни блока с по 4 кристала NaI(Tl) 

– многоканален спектрометър (2048 к.) с автоматична стабилизация на 
енергийната скала 

– навигационна система NOVATEL 951 

– системата е монтирана на хеликоптер МИ-8 

– Публикация: АЕРО-ГАМА-СПЕКТРОМЕТРИЯТА - ЕФЕКТИВЕН МЕТОД ЗА 
ОТКРИВАНЕ И КАРТИРАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ С РАДИОАКТИВНИ 
ЕЛЕМЕНТИ ОТ УРАНОДОБИВА И РУДОДОБИВА 

Цветан Андреев      Явор Андреев 
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ИНСТАЛИРАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНАТА АПАРАТУРА 

• Интерфейсен куфар 

• Детекторни куфари 

• Пилот и двама оператори 

Цветан Андреев      Явор Андреев 
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ПОТЕГЛЯМЕ … 
Цветан Андреев      Явор Андреев 
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КАЛИБРИРАНЕ И ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА 
• Фабрични калибровки 

– разделителна способност по енергии на всеки от четирите детектора 

– чувствителността на всяка двойка детектори 

– енергийния обхват: 0÷3 MeV; 

– параметри на нелинейност и др. 

 • Софтуерни алгоритми за самокалибриране и проверка на 
системата 
– автоматична калибровка по енергии 

– стабилизация на елементарните спектри 

– мащабиране и линеаризация на елементарните спектри 

• Измервания на място 
– космичното лъчение – лети се над водоем или на голяма височина 

– собствен фон на системата (детектори + интерфейсен куфар + 
хеликоптер) 

Цветан Андреев      Явор Андреев 
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ОБЛИТАНЕ НА ТЕРЕНА 
• Параметри на полета и летателните профили 

– височина около 60 m  

– време на интегриране 5 s 

– Успоредни профили по координати 

– разстояние между профилите 100 m 

– скорост 80-100 km/h 

Цветан Андреев      Явор Андреев 
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ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ - ОБЩА 

• Коригиране на 
първичните данни за 
o космичен фон 
o собствен фон 

 
• Данни от полети на 

голяма височина 
o 1500 m за 15’ 
o 1900 m за 15’ 
o 2400 m за 15’ 
o 2800 m за 15’ 

• yi = aixcos + bi 
o yi – скорост на броене от собствен и космичен фон в i-тия канал 
o xcos – мощност на дозата от космично лъчение 
o bi – собствен фон в i-тия канал 
o ai – космичен фон в i-тия канал, нормиран към единица мощност на дозата от космично 

лъчение 

Цветан Андреев      Явор Андреев 
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ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Техногенни радионуклиди 
 

• Входните данни са нетният брой импулси за секунда в ROI за всеки от 
установените техногенни радионуклиди 

 
• За всеки нуклид, се изчислява функцията на чувствителността на 

детекторите спрямо височината (чрез Monte Carlo симулации) 
 
• Изходните данни са в активност на единица площ или в активност, 

съгласно някой от приложените модели. 
 
• Модели на замърсяване 

• точково замърсяване – точков източник, точно под детектора 
• повърхностно замърсяване – равномерно замърсяване върху безкраен 

равен терен 

Цветан Андреев      Явор Андреев 
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ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 Техногенни радионуклиди – линеен модел 
• Причина за разработване: 

 Охарактеризиране на замърсявания в канали и реки – дълги и тесни ивици, което 
не можеше да се опише с наличните към онзи момент модели. 

• Основни параметри и допускания в модела: 

• замърсяването е разпределено по бреговете на тесни и дълги канали 

• ширината на замърсяването е малка (< 15 m), в сравнение с височината на полета (> 60 m) 

• дължината на каналите е голяма (>> 300 m), в сравнение с височината на измерването (< 
90 m) 

• Детекторът „вижда” линейно замърсяване на терена и редуцираме повърхностното 
замърсяване на канала до линейно замърсяване 

• Разделяме линейното замърсяване на отсечки с равна дължина и концентрирано в 
средата им точково замърсяване с единица активност. 

• Накрая, намерихме функцията на отклик на детектора, кореспондираща на такъв 
вид разпределение на замърсяването. 

Цветан Андреев      Явор Андреев 
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Модел на безкрайна равнина  Линеен модел 

• Резултат: 

 Линейният модел придава по-реалистични размери на 
откритите замърсявания. 

Цветан Андреев      Явор Андреев 
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РЕЗУЛТАТИТЕ  - КАРТИ НА ТЕХНОГЕННИ РАДИОНУКЛИДИ  

Специфична активност, [Bq/m2] 

Цветан Андреев      Явор Андреев 
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ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 Природни радионуклиди 
 

• Входните данни са некоригираните скорости на броене в ROI на K, U и Th 

 

• Прави се т. нар. stripping корекция: например, за да се изчисли нетният 
принос на урана, е необходимо да се премахне приносът на тория в ROI 
на урана 

 

• Алгоритъмът представлява пресмятане на обратна матрица, в която 
коефициентите зависят от височината на полета. 

 

• Изходните данни са приземни концентрации на калий (%), еквивалент на 
уран (ppm) и еквивалент на торий (ppm) 

Цветан Андреев      Явор Андреев 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ – ПРИРОДНИ РАДИОНУКЛИДИ 
Карта на разпределението на естествена радиоактивност – К (калий) 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ – ПРИРОДНА РАДИОАКТИВНОСТ 
Карта на разпределението на естествена радиоактивност – Th (торий) 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ – ПРИРОДНА РАДИОАКТИВНОСТ 
Карта на разпределението на естествена радиоактивност – U (уран) 
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ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ – МОЩНОСТ НА ДОЗАТА НА ЗЕМЯТА 

Изчисляване на приземната мощност на дозата 

от техногенни радионуклиди  - 137Cs 

• Резултатите са в специфична повърхностна активност  [kBq/m2] 

• Съгласно насоките на МААЕ TECDOC 1363, превръщането на активността на 
единица площ в мощност на дозата зависи от вертикалното разпределение 
на нуклидите в почвата, β [g/cm2], дефинирано като релаксационна маса на 
единица площ (relaxation mass per unit area). 

 

 където: 

      [µGy/h] – мощност на дозата, на 1 m над земята, от техногенни 
радионуклиди; 

   [(µGy/h)/(kBq/m2)] – мощност на кермата във въздух, на 1 m над земята, за 
единица активност на единица площ; 

   [kBq/m2] – специфична повърхностна активност на техногенен радионуклид. 

AkD sindustrial 


Dindustrial


k 

As
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ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ – МОЩНОСТ НА ДОЗАТА НА ЗЕМЯТА 

Изчисляване на приземната мощност на дозата от природни радионуклиди 

• Съгласно насоките на МААЕ TECDOC 1363, изчисляването на приземната 
мощност на дозата на природните радионуклид,  [nGy/h], от концентрацията 
на природните радионуклиди K (%), U (ppm), Th (ppm), става посредством 
коефициентите в следната таблица: 

 

 

 

• Тогава: 

 

 където: 

   [µGy/h] – мощност на дозата, на 1 m над земята, от природни радионуклиди; 

 CK [%] – концентрация на K в почвата; 

 CU [ppm] – концентрация на U в почвата; 

 CTh [ppm] – концентрация на Th в почвата. 

  1000/494,2675,5078,13 CCCD ThUKNORM


Концентрация на радиоелемент Мощност на дозата, [nGy/h] 

1% K 13,078 

1 ppm U 5,675 

1 ppm Th 2,494 

DNORM
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ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ – МОЩНОСТ НА ДОЗАТА НА ЗЕМЯТА 

 

Изчисляване на мощност на дозата от космично лъчение 

• Мощността на дозата от космичното лъчение нараства експоненциално с 
нарастване на височината. За дадена надморска височина, стойността й 
може да се изчисли съгласно: 

 

 

 където: 

  [nGy/h] – мощност на дозата от космичното лъчение, на височина h над 
морското равнище; 

 h [km] – височина над морското равнище. 

 

 

eD
h

mic
.0,37

38,0

cos


D mic


cos
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ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ – МОЩНОСТ НА ДОЗАТА НА ЗЕМЯТА 

Изчисляването на пълната мощност на дозата 
•  събират се всички компоненти, които я съставят: 

 

  

 където: 

  [µGy/h] – пълна мощност на дозата, на 1 m над земята. 

 

 

DDDD micindustrialNORMground


cos


Dground
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ – МОЩНОСТ НА ДОЗАТА 

Мощност на дозата от гама лъчение на 
земната повърхност, [µSv/h] 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АПАРАТУРАТА 
 При добива и преработката на  уранова  суровина  в  България  са  експл

оатирани  над  40  обекта  и  два  хидрометалургични  завода. 

 На всички обекти е извършена техническа ликвидация. 

 Техническата и биологическата рекултивация е завършена в 28 обекта. 

 Генерирани са над 30 000 000 m3 отпадъци, акумулирани в 3 хвостохран
илища и в около  550  насипища.  Нарушени  или  замърсени  са  над  17 
 000  000  m2  земи  от  земеделски  и  горски фонд. 

 Пречистване на замърсени води, изтичащи от ликвидираните уранодоб
ивни обекти се извършва само в 3 обекта 

 Класифицирани са 6 обекта с висок радиационен риск, 18 обекта със 
среден радиационен риск 38 с нисък радиационен риск! (НЦРРЗ-2013г.)  

   Какво им е състоянието днес? Кой знае??? 
• АЕЦ Козлодуй, заедно с нейните 30 и 100-километрови зони. 

• Бъдещото Национално хранилище за радиоактивни отпадъци. 

• Предексплоатационен радиоекологичен мониторинг на нови АЕЦ. 
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КЪДЕ СМЕ НИЕ 

Цветан Андреев      Явор Андреев 

European map of the outdoor 
gamma dose-rate 
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European map of the 137Cs deposits 
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КЪДЕ СМЕ НИЕ – И ТУК НИ НЯМА? 

НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ, НЕ СА СИ СВЪРШИЛИ ДОБРЕ РАБОТАТА! 
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В България имаме съвременни технически средства, 
методики и специалисти и можем да изследваме 

радиоактивността! 
Можем да я контролираме! 

Можем безопастно да я експлоатираме! 

 

Всички ние, занимаващи се с обекти генериращи 
радиоактивност, трябва да работим така, че 

хората да ни вярват! 

 

Трябва да упражним влияние и да накараме 
институциите да работят! 
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ЕКИПЪТ НА ТИТА-КОНСУЛТ ВИ БЛАГОДАРИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
Ще се радваме да работим заедно в радиационните обследвания … 

… за една по-чиста околна среда! 
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София 1164 

бул. Джеймс Баучер №5А 

office@thetaconsult.com 

 

 

 

+359 2 964 0950 

+359 885 10 59 75 

www.thetaconsult.com  

 

 

ТИТА-КОНСУЛТ ООД 

ВИЕ ИМАТЕ ПРОБЛЕМ С РАДИОАКТИВНОСТТА? 
 

НИЕ ГО РЕШАВАМЕ! 
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