ДЕТЕКТИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В РАДИАЦИОННИЯ СТАТУС НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОТ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС И СЛУЧАИ НА ПОВИШЕНА ЕСТЕСТВЕНА
РАДИОАКТИВНОСТ – ВЪЗМОЖНОСТИ И РЕАГИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА
РАДИАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“
инж. Русиян Цибрански

АЕЦ Фукошима 2011 г.

Обхват на РМ
Зона за превантивни защитни мерки – 2 км (ЗПЗМ)

Радиоактивност на (131I) в аерозоли от пост №13, РМ, АЕЦ „Козлодуй“
43°45'34.2"N, 023°44’34.7"E, Януари - Април 2011, НРЗ - 7.3 Bq/m3

Наблюдавана зона – 30 км (НЗ) български участък
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Реперни пунктове до 100 км радиус - български участък
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Гама-спектрометричните измервания (364.5 KeV, 81.16%) показват
активност на 131I в периода 25.03–02.05.2011 г. Данните от извънредни
анализи на аерозоли показват, че активността на 131I се движи в граници:
312240 Bq/m3, на 134Cs: 33456 Bq/m3 и на 137Cs: 38637 Bq/m

Ru-106 2017 г.

Системи и ТС за РМ
 Лабораторни методи и технически
средства:

 Автоматизирани системи за мониторинг
 АИСРКПП – площадка на АЕЦ, БПС,

 Гама-спектрометрия –
техногенна/естествена активност.

РСПБЗН и КПП-та, (23 станции)
 АИСВРК – 2 км ЗПЗМ (8 КС), площадка

 Алфа-спектрометрия техногенна/естествена активност.

на АЕЦ (2 БС)
 АИСРМ – 30 км НЗ (13 ЛИС в населени

 Течно-сцинтилационна спектрометрия –
(3H, 14C, 89Sr, 90Sr)

места, 2 МИС), реперна – 1 ЛИС
 Аварийно-технически средства – мобилна

 Ниско-фонова радиометрия – обща

лаборатория и UHV

алфа и бета активност

aerosol activity, mBq/m3
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Регистрираната активност варира в граници (2÷32 mBq/m3), което е
повишение над 1000 пъти над естествения фон (MDA). Нивата са под
допустимите норми (1.9 Bq/m3) по НРЗ.
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През м. октомври 2017 са детектирани
повишения на активността на 106Ru на
всички постове в 100 км български
участък около АЕЦ “Козлодуй”.
Измерените нива за България (max 59
mBq/m3 – РМ, Козлодуй) са съпоставими
с докладваните данни от други страни в
региона. Максимални стойности са
измерени в Румъния.

Ангажименти към ALMERA-IAEA
Постигане сравнимост на аналитични резултати, проследими до SI;
Прилагане и разработка на надеждни радиоаналитични методи;
Изготвяне на практически указания за пробовземане и методи за анализ, за лабораториите
на страните-членки на МААЕ;
Осигуряване на надеждни и навременни анализи на проби от околната среда в случай на
аварийни емисии на радиоактивност в околната среда с трансграничен пренос.
Оперативно дакладване на данните в АЯР и мрежата ALMERA.

Rn-222 2018 г.
На 28.11.2018 г. сработват порталните
монитори за контрол на персонала на
КПП-АЕЦ. При проведените теренни
измервания и лабораторни анализи се
установява повишен радиационен фон до 0.21 µSv/h и активност на 214Bi – до
370 Bq/l в пробите от сняг.

Разгледани събития:


Случаи на трансграничен пренос на радиоактивни маси по въздушен път от ядрени и
радиационни аварии и инциденти в други страни



Случаи на повишена естествена радиоактивност

 АЕЦ Фукошима 2011

 Ru-106

2017

 Rn-222

2018

 Наличният аналитичен капацитет и ТС и системи за радиационен мониторинг на площадката и околната среда на АЕЦ “Козлодуй”, осигуряват
надежден контрол на радиационния статус с възможност за детектиране на всяко отклонение от характерните фонови нива.
 Използваните методи и средства за експресни измервания и анализ, гарантират оперативно докладване и обмен на информация с съотметните
национални и европейски аварийни структури (АЯР, IAEA-ALMERA, RANET).
 Измерените стойности показват изменението на радиационната обстановка в следствие на разглежданите случаи на трансграничен пренос на
техногенна активност и повишена естествена радиоактивност.
 Данните са обобщени и анализирани с такива за редица други страни в Европа и света. Оценката показва съпоставимост в регионален план.
Няма констатирани превишения на нормативно установените граници и не се налагат защитни мерки за населението в района и страната.

