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Резюме: Проведено е междулабораторно сравнително измерване на обемната активност на радон във въздух 
с три монитора на радон AlphaGUARD, които са собственост на лабораториите, участници в сравнението и 
притежават калибровъчни сертификати. Мониторите са поставени в затворена система, в която, последова-
телно, са създадени обемни активности на радона от порядъка на 3000 Bq/m3 и 12000 Bq/m3. Сравнени са 
обемните активности, отчетени от трите монитора. Определено е отклонението на всеки монитор от средната 
стойност и Z-score. Отклоненията на показанията на всеки монитор от средната стойност са по-малки от  
± 3 %. Стойностите на Z-score за трите монитора е в интервала от – 0,09 до 0,28. Получените резултати показват, 
че и трите монитора са запазили метрологичните си характеристики и не се нуждаят от ново калибриране. 
Междулабораторното сравнение е добра лабораторна практика и би могло да послужи за обосноваване на 
ново калибриране.

Ключови думи: йонизиращо лъчение, радон, обемна активност, сравнително измерване.

1. Въведение
Известно е, че радонът (222Rn и 220Rn) фор-

мира около половината от облъчването на чове-
ка от всички източници на йонизиращи лъчения 
[1]. Референтните стойности на концентрацията 
на радон във въздуха на жилищни и обществе-
ни сгради и работни помещения в България са 
регламентирани в [2], а концентрацията му във 
води за питейно-битови нужди в [3].

Към настоящия момент, Българският инсти-
тут по метрология не разполага със сертифи-
циран референтен генератор на радон, с чиято 
помощ, както да осигурява метрологичния кон-
трол на средствата за измерване, попадащи под 
действието на чл. 5 от Закона за измерване, така 
и да калибрира такива средства за измерване. 
Собствениците на тези средства за измерване 
ги изпращат за калибриране в чужбина.

Целта на настоящото сравнително измер-
ване е, да се проверят метрологичните харак-
теристики на монитори на радон, собственост 
на три организации. За целта се използва 
фабрично оборудване за калибриране на радо-
нови монитори AlphaGUARD и генератори на 
радон, които създават концентрации в широк 
диапазон.

2. Участници в сравнителното 
измерване
В сравнителното измерване бяха включени 

следните организации и радонови монитори:
·  Орган за радиационен контрол от вида 

„С“ към фирма Тита-Консулт ООД (ОРК ТК), 
с монитор AlphaGUARD, SN 2209;

· Отдел „Лаборатория за радиационни 
измервания“ към Главна дирекция „Лабора-
торно-аналитична дейност“ на Изпълнителна 
агенция по околна среда (ИАОС), с монитор 
AlphaGUARD, SN 1830;

· Лаборатория „Мониторинг и превенция на 
радон“ към Национален център по радиобиоло-
гия и радиационна защита (НЦРРЗ), с монитор 
AlphaGUARD, SN 1754.

3. Измервана величина
Обемна активност на радон-222 (222Rn) CRn 

в единицата [Bq/m3].

4. Използвани технически средства 
за измерване
Монитори за радон
· AlphaGUARD тип EF, PQ 2000 PRO,  

SN 2209 (собственост на ОРК ТК) – Сертифи-
кат за калибриране №705/D-K-15063-01-00 от 
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20.06.2013 г., издаден от DKD, неопределеност 
3%;

· AlphaGUARD тип EF, PQ 2000 PRO,  
SN 1830 (собственост на ИАОС) – Сертификат 
за калибриране №367/DKD-K-23001 2009-01 
от 13.01.2009 г., издаден от DKD, неопределе- 
ност 2%;

· AlphaGUARD тип EF, PQ 2000 PRO,  
SN 1754 (собственост на НЦРРЗ) – Сертифи-
кат за калибриране №849/D-K-15063-01-00 от 
30.01.2015 г., издаден от DKD, неопределе- 
ност 2 %.

Електронно контролирана помпа
· AlphaPUMP, тип AP, SN 1446.
Контейнер за калибриране или еманиране
· SN EV 03113, с референтен обем 101,1 l. 

Сертификат за обем и утечка от 16.01.2009 г.
Генератори на радон
· Сертифициран сравнителен материал NIST 

SRM 4973 (USA) със сертифицирана активност 
417,8 ± 1,4 % Bq към 15.09.1998 г. Генераторът 
е със Сертификат с изтекъл срок, променени 
метрологични характеристики и не може да ге-
нерира референтна стойност. Очакваната гене-
рирана обемна активност на 222Rn в свободния 
обем на системата генератор-помпа-контейнер, 
е от порядъка на 3000 – 3500 Bq/m3;

· Генератор на радон RF 100 от Чешки ме-
трологичен институт със сертифицирана актив-
ност на 226Ra 103,0 ± 1,5% kBq към 01.04.2007 
г. и еманиращ фактор за 222Rn 0,998. Генерато-
рът е със Сертификат с изтекъл срок, поради 
което, след продухване и изчакване 15 min, в 
свободния обем на системата генератор-помпа-
контейнер се очаква обемна активност на 222Rn 
от порядъка на 10000 – 13000 Bq/m3.

Помощни технически средства
· Термометър/хигрометър Testo 608-Н1. Уре-

дът е с валидно Свидетелство за калибриране 
от 23.09.2015 г.;

· Газ – азот, за продухване на системите.
· Софтуер – DataEXPERT, за работа с радо-

новите монитори.

5. Метод на сравнението
Използван e методът на прякото измерване 

на обемната активност на радон от мониторите.

6. Организация на сравнителното 
измерване
Сравнителното измерване се проведе в два 

последователни дни – по един за всяка от двете 
концентрации, получени с използваните гене-
ратори на 222Rn.

Преди да се включи в сравнителното измер-
ване, всеки радонов монитор беше подложен 
на: външен оглед; предварителна подготовка – 
зареждане на акумулаторите, конфигуриране за 
измерване в дифузионен режим с 10-минутен 
цикъл на измерване (10 min/D); функционална 
проверка.

Помпата за инжектиране и хомогенизиране 
на радона беше настроена да работи с дебит 
0,5 l/min.

В контейнера бяха поставени и трите радо-
нови монитора, след което той беше затворен 
херметично. Генераторът за радон, помпата и 
контейнерът бяха свързани последователно в 
затворен цикъл.

Първо бяха отварени винтилите на съот-
ветния генератор на радон и на контейнера 
за калибриране и еманиране. Помпата беше 
включена за 15 минути, за да се прехвърли и 
хомогенизира радонът в системата. След този 
период тя беше изключена, а винтилите на 
контейнера и генератора бяха затворени. От 
този момент нататък, хомогенизирането на ра-
дона в системата, се осигурява от вентилатор, 
вграден в капака на контейнера за калибриране 
и еманиране.

Период на експониране на мониторите
· С генератор NIST SRM 4973 от 12:10 часа 

на 19.01.2016 г. до 09:40 часа на 20.01.2016 г. – 
общо 21 часа и 30 минути;

· С генератор RF 100 от 13:20 часа на 
20.01.2016 г. до 09:30 часа на 21.01.2016 г. – 
общо 20 часа и 10 минути.

7. Получени резултати
Условия на околната среда по време на срав-

нителното измерване
· Атмосферно налягане: 949 mbar;
· Температура: +19,5°C;
· Мощност на амбиентната доза гама-лъче-

ние: 0,128 μSv/h.
Резултати от измерванията
Обемната активност на радона към момента 

на инжектирането му в системата е определена 
от всеки участник по процедура, описана в [4]. 
Получените резултати са представени в Табл. 1 
и Табл. 2, където за всеки участник са дадени:

· 𝑪𝑪изм𝑹𝑹𝑹𝑹   – измерената обемна активност на 
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радона, без корекция за фон, в Bq/m3;
· 𝑪𝑪фон𝑹𝑹𝑹𝑹   – измерения фон, в Bq/m3;
· 𝑪𝑪𝟎𝟎𝑹𝑹𝑹𝑹  – измерената обемна активност на 

радона, след корекция за фон, в Bq/m3;
· 𝑪𝑪ср𝑹𝑹𝑹𝑹   – средната стойност от показанията 

на трите монитора, в Bq/m3.

Таблица 1. Резултати на участниците за 
измерената обемната активност, получена  

с генератор на радон NIST SRM 4973

Участник 
𝑪𝑪𝑹𝑹𝑹𝑹 [Bq/m3] 

𝑪𝑪изм𝑹𝑹𝑹𝑹  𝑪𝑪фон𝑹𝑹𝑹𝑹  𝑪𝑪𝟎𝟎𝑹𝑹𝑹𝑹 0,1.𝑪𝑪ср𝑹𝑹𝑹𝑹 

ОРК ТК 3091 94 2997 301 

ИАОС 3080 21 3059 301 

НЦРРЗ 2983 19 2964 301 

𝑪𝑪ср𝑹𝑹𝑹𝑹 3007 

 

Таблица 2. Резултати на участниците за 
измерената обемната активност, получена с 

генератор на радон RF 100

Участник 
𝑪𝑪𝑹𝑹𝑹𝑹 [Bq/m3] 

𝑪𝑪изм𝑹𝑹𝑹𝑹  𝑪𝑪фон𝑹𝑹𝑹𝑹  𝑪𝑪𝟎𝟎𝑹𝑹𝑹𝑹 0,1.𝑪𝑪ср𝑹𝑹𝑹𝑹 

ОРК ТК 12987 117 12870 1275 

ИАОС 13043 54 12989 1275 

НЦРРЗ 12452 52 12400 1275 

𝑪𝑪ср𝑹𝑹𝑹𝑹 12753 

 

Критерии за оценка на резултатите
Получените резултати са оценени по кри-

терии на IAEA, дадени в [5]. Определена е 
средната стойност на получените резултати от 
трите монитора и относителното отклонение  
ρ [%] на всеки участник от него:

𝝆𝝆 = 𝑪𝑪𝟎𝟎
𝑹𝑹𝑹𝑹−𝑪𝑪ср𝑹𝑹𝑹𝑹

𝑪𝑪ср𝑹𝑹𝑹𝑹
100   (1)

Определено е Zразпр на резултата на всеки 
участник от:

𝒁𝒁разпр =
�𝑪𝑪𝟎𝟎𝑹𝑹𝑹𝑹 − 𝑪𝑪ср𝑹𝑹𝑹𝑹�
𝟎𝟎,𝟏𝟏.𝑪𝑪ср𝑹𝑹𝑹𝑹

  (2)

където: Zразпр е разпределението на всеки от 

участниците.
Съгласно [5], резултатът се оценява като:
· добър, когато Zразпр ≤ 2;
· приемлив, когато 2 < Zразпр < 3;
· неприемлив, когато Zразпр ≥ 3.

Оценка на резултатите
Оценките по критериите на IAEA, за всички 

участници са показани в Табл. 3 и Табл. 4.

Таблица 3. Оценки на участниците по 
критериите на IAEA, при измерване  
на обемната активност, получена с  
генератор на радон NIST SRM 4973

Участник 𝝆𝝆 [%] 𝒁𝒁разпр 

ОРК ТК -0,32 0,03 

ИАОС 1,74 0,17 

НЦРРЗ -1,42 0,14 

 
Таблица 4. Оценки на участниците по 

критериите на IAEA, при измерване  
на обемната активност, получена  

с генератор на радон RF 100

Участник 𝝆𝝆 [%] 𝒁𝒁разпр 

ОРК ТК 0,92 0,09 

ИАОС 1,85 0,19 

НЦРРЗ -2,77 0,28 

 

8. Заключение
Относителното отклонение, ρ, от средната 

стойност на резултатите на всеки от участни-
ците е в диапазона от -1,42% до +1,74% за по-
ниската активност и от -2,77% до +1,85% за 
по-високата активност. Тези резултати ни дават 
основание да считаме, че средната стойност е 
много близо до истинската стойност.

Разпределението на всеки от участниците 
|Zразпр| е в диапазона от 0,03 до 0,17 за по-ни-
ската активност и от 0,09 до 0,28 за по-високата 
активност. Тези резултати са доста по-ниски от 
приетия критерий на IAEA за добър резултат.

Горните резултати ни дават основание да 
считаме, че и трите монитора, към момента на 
сравнителното измерване, са запазили метро-
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логичните си характеристики, съгласно Серти-
фикатите им за калибриране, и не се нуждаят 
от ново калибриране.
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Abstract: An interlaboratory comparative measurement of the activity concentration of radon in air is conducted 
with three AlphaGUARD Radon monitors, owned by the laboratories participating in the comparison. The three 
AlphaGUARDs have calibration certificates. The monitors are placed in a closed system in which, in succession, 
are injected activity concentrations of radon of order 3000 Bq/m3 and 12000 Bq/m3. The activity concentrations 
measured by the three monitors are compared. The deviation of each monitor from the average and the Z-score are 
calculated. The deviation of the measurement of each monitor from the mean value is less than ± 3%. The values of 
the Z-score for all three devices range between -0.09 and 0.28. The results show that all three Radon monitors retain 
their metrological characteristics and do not require re-calibration. Interlaboratory comparison is a good laboratory 
practice and can serve to justify the need of new calibration.

Key-Words: ionizing radiation, Radon, activity concentration, interlaboratory comparison.
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МЕЖЛАБОРАТОРНОЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА В ВОЗДУХЕ  

МОНИТОРОМ ALPHAGUARD
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2) ИАОС, бул. Цар Борис ІІІ № 136, 1618 София, 
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Резюме: Проведено межлабораторное сравнительное измерение объемной активности радона в воздухе 
тремя мониторами радона AlphaGUARD, которые являются собственностью лабораторий, участников в 
сравнении и которые имеют калибровочных сертификатов. Мониторы поставлены в замкнутой системе, в 
которой последовательно созданы объемные активности радона порядка 3000 Bq/m3 и 12000 Bq/m3. Сделано 
сравнение между объемными активностями, снятыми с трех мониторов. Определено отклонение каждого 
монитора от средней стоимости и Z-score. Отклонение показаний каждого монитора от среднего значения 
меньше ± 3 %. Значения Z-score трех мониторов – в интервале с 0,09 до 0,28. Полученные результаты 
показывают, что все три монитора сохранили свои метрологические характеристики и не нуждаются в 
новом калибрировании. Межлабораторное сравнение является хорошей лабораторной практикой и могло бы 
послужить в качестве основания для нового калибрирования.

Ключевые слова: ионизирующее лучение, радон, объемная активность, сравнительное измерение.


