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МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГуРЯвАНЕ ПРИ ИзМЕРвАНЕ 
НА йОНИзИРАщИ ЛъЧЕНИЯ в “АЕЦ КОзЛОДуй” ЕАД

Соня Абрашева
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Отдел МО, Лаборатория ИЙЛ, гр. Козлодуй, sdabrasheva@npp.bg

Резюме: Измерване на йонизиращи лъчения (ЙЛ) се извършва в много области от производствените и 
контролни дейности, осъществявани в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, но особено важно значение имат измерванията 
в областта на радиационната защита, контрола на радиоактивните изхвърляния  в околната среда и 
технологичния контрол. 

В доклада са представени основните задачи на метрологичното осигуряване (МО) при измерване на ЙЛ 
в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, дейностите, които се извършват за да се осигури очакваното високо качество в тази 
област и съответствието с националните и международни изисквания. Докладът се основава на натрупания  
опит от Лаборатория “Измерване на йонизиращи лъчения” към отдел “Метрологично осигуряване” в “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД.

Kлючови думи: метрологично осигуряване, фирмена метрология, законова метрология, калибриране, 
метрологична проверка.

1. Област на приложение на МО  
при измерване на йЛ 
МО при измерване на ЙЛ в АЕЦ  извършвано 

от лаб. ИЙЛ към отдел МО  е важна предпоставка 
за спазването на: 

• принципа ALARA;
• технологичния регламент;
• нормите по радиационна защита;
• нормативните изисквания за радиоактивни 

изхвърляния в околната среда;
• нормите за дозово натоварване на персонала, 

работещ в среда на ЙЛ;
• Законът за измерванията (ЗИ).

2. видове измервания на йЛ
Измерванията на ЙЛ се извършват в много 

области от производствените и контролните 
дейности  в АЕЦ  с цел :

• радиационна защита  на персонала, 
работещ в среда на йЛ; 

• опазване на околната среда;
• контрол на технологичните измервания.
Технологичните измервания на ЙЛ се 

извършват с цел да се контролира количеството 
радиоактивни вещества, получавани при 
производството на електрическа енергия и 
да се ограничат възможностите за тяхното 
разпространяване. В този смисъл при измерване 
на ЙЛ в АЕЦ съществува тясна връзка между 
трите вида измервания. Затова е по-удобно 
измерванията да се класифицират според вида 
на измерваното лъчение и използвания метод за 

измерване:
• измерване на активност - измерване 

на  активно ст  по  метода  на  гама-
спектрометрията, измерване на обща бета- и 
обща алфа-активност. 

• дозиметрични измервания.

3. Структура на МО при измерване 
на йЛ
В зависимост от поставените цели и задачите, 

които трябва да се разрешат, МО се разделя на 
две основни области: законова метрология и 
производствена (промишлена) метрология.

законова метрология: Задачата на законо- 
вата метрология е защита здравето и интересите 
на потребителя и опазване на околната среда.Тази 
задача се осъществява посредством метрологичен 
контрол на средствата за измерване (МК на СИ), 
които се използват в областите по член 5 от ЗИ. 
Дейностите на МК се регламентират от ЗИ. МК в 
законовата метрология се изпълнява от БИМ или 
от упълномощени от лица в съответствие със ЗИ 
и свързаните с него Наредби. 

Производствена метрология (Фирмена 
метрология): Задача на производствената 
метрология е осигуряване качеството на из- 
мерванията в дадено производство в съответствие 
с проектната документация, специфичните 
технически изисквания, изискванията за безо- 
пасност и други нормативни документи и стан- 
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дарти, отнасящи се до конкретния производствен 
процес. Тази задача се осъществява посредством 
МО на целия измерителен процес. Дейностите 
по МО зависят от спецификата на измерването 
и се регламентират от фирмени документи – 
инструкции по качеството, методики, стандарти 
и т.н. 

Схема на структурата на МО при измерване 
на ЙЛ в АЕЦ е представена на Фиг. 1.

Обобщено сравнение между законовата и 
фирмената метрология е представено в Таб- 
лица 3.1.

Основните дейности, които се извършват 
от лаб. ИЙЛ с цел МО при измерване на ЙЛ  
са:  проверка и калибриране на СИ, контрол 
на качеството на измерванията. Често тези 
дейности се основават на едни и същи технически 
процедури, но имат различни цели. При съпос- 
тавяне на видовете дейности могат да се направят 
следните изводи:

1. Проверката дава гаранция за  коректни 
измервания с дадено СИ в съответствие с 
изискванията за предвидената му употреба в 
рамките на определен период от време. По тази 
причина може да се смята, че проверката е  мярка 
за осигуряване на изискващото се качество на 
измерванията и в законовата и в промишлената 
метрология.

2. Проверката на СИ  дава възможност със 
сравнително прости средства да се реализира 
ефективен контрол на голям брой СИ, при 
които от потребителя не се изискват специални 
познания, свързани с измерването. Интерес за 
потребителя представлява само максимално 
допустимата грешка при експлоатация на СИ. 

3. Проверките в промишлената област 
се извършват по методики, в зависимост от 
конкретното приложение на средствата за 
измерване на ЙЛ в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 

4. Заключението от проверката е качествено: 

 законова метрология Фирмена  метрология 
 

Основание 
 

 
       Закон за измерванията 

Технологичен регламент; ОНРЗ; български и 
международни стандарти; система за 
осигуряване на качеството на “АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД. 

Обект на 
контрола 

СИ на ЙЛ, използвани в областите по 
член 5 от ЗИ  (здравеопазване и защита 
на околната среда). 

Процесите на измерване, средства за 
измерване, използвани за технологичен 
контрол 

 
Цел 

 

Държавата гарантира, че при 
експлоатация, в рамките на 
междупроверочния интервал, 
показанията  на СИ ще останат в 
границите на максимално допустимата 
грешка. 

Осигуряване качеството на измерванията; 
Гарантиране единство и точност на 
измерванията. 

Дейности Контрол на средствата за измерване 
чрез:  
    1. Одобряване на типа на СИ  (ако 
това е необходимо) – с цел превантивен 
контрол на производството и вноса на 
СИ. 
   2. Първоначална и последваща 
метрологична проверка – с цел 
периодичен контрол на СИ, намиращи 
се в експлоатация; 
   3. Метрологична експертиза. 

1. Калибриране  на СИ; 
2. Фирмена проверка на СИ; 
3. Изготвяне и атестиране на методики за 

измерване, калибриране и проверка на СИ; 
4. Поддържане и създаване на еталони за 

измерителните единици на физичните 
величини, използвани за МО в ”АЕЦ 
Козлодуй”  ЕАД; 

5. Фирмена експертиза; 
6. Входящ контрол; 
7. Издаване на предписания с цел 

предотвратяване или отстраняване на 
несъответствия, свързани с измерванията 
или експлоатацията на средствата за 
измерване; 

8. Организиране на контрол на качеството на 
измерванията. 

9.     Следене за състоянието на СИ 
 

Таблица 3.1 
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Годен/Негоден. Годен означава, че СИ отговаря 
на нормативните изисквания, свързани с пред- 
назначението му,  а Негоден, че не удовлетворява 
тези изисквания. 

Фирмената проверка освен качествена, 
може да дава и количествена оценка, удосто- 
веряваща доколко конкретното СИ, изпълнява 
предназначението, дали  е приложимо за извърш- 
ване на дадено измерване .

5. Калибрирането е важна процедура в 
дейността при измервания в производствената 
метрология. При извършване на калибриране се 
изискват солидни познания относно специфич- 
ността на измерването, неговото провеждане и 
оценяване на резултатите. 

6. СИ, подлежащи на калибриране в повечето 
случаи не са типови, а са подбрани така, че с тях 
да може да се реализира точно определена цел. 
За разлика от проверката, калибрирането дава 
количествена оценка, която показва до колко 
определената цел е осъществима с даденото 
СИ  при използването на конкретен метод за 
измерване.

7. За целите на фирменото калибриране в 
лаб. ИЙЛ са разработени и въведени в експ- 
лоатация нови методики за калибриране: Мето- 
дика за калибриране на еталонна гама-облъчва- 
телни линии, Методика за калибриране на 
дозиметри за измерване на гама-лъчение, Мето- 
дика за калибриране на детекторни блокове 
като измервателни канали от системата на 
ЦИИСРК-01, тип БДМГ-08Р.

8. Контролът на качеството на измерванията 
има за цел да контролира целия измерителен 
процес. Извършва се по метода на слепите 
проби и има особено важна роля при МО на 
измерванията на активност.

4. Еталонна база на лаб. ИйЛ
4.1. Еталони за активност (ЕА)
Еталоните за активност, които лаб. ИЙЛ 

поддържа в момента са представени в Таблица 
6.1.1.

Особености на ЕА:
1. ЕА представляват стандартни образци 

СО (сертифицирани сравнителни материали),  
чиято геометрия, активност и нуклиден състав 
зависят от конкретното им предназначение, 
затова и разнообразието сред тях е сравнително 
голямо. Видът и броя на необходимите СО се 
регламентира от методиките за калибриране, 
проверка и инструкциите за осигуряване качест- 
вото на измерванията.

2. Поради свойствата на радиоактивните 
вещества да се разпадат, СО са с ограничен срок 
на годност, което налага след изтичане срока на 
годност на СО, посочен в сертификата:

• да се бракуват и да се заменят с нови;
• да се пресертифицират от институция, 

имаща право да извършва тази дейност, и 
да се удължи срокът им на годност.

Изборът на един от двата варианта зависи от 
конструкцията на източника, радионуклида, който 

Таблица 6.1.1

№ Описание 
на еталона 

Физична величина 
и обхват на 
стойностите 

Неопределеност 
 

Проследимост 
 

Предназначение 

1. Закрити РАИ на 
бета-лъчение със: 
90Sr/90Y,  площ от 

 1 до 160 cm2 , 
14C, 147Pm, 
 60Co, 90Sr 

площ  165 cm2  

Поток, s-1 ,  
и плътност на потока 
бета-частици, s-1.cm-2, 

 
Повърхностна 

активност на бета-
лъчители, Bq/cm2 

 
8% 

 
 
 

2% 

 
НЦМ 

 
DKD 

 
CMI 

Калибриране и 
проверка на радиометри 

за повърхностно 
замърсяване, монитори 
за замърсяване облекло 

и тяло, 
системи за РТК 

2. Закрити РАИ на 
алфа-лъчение с: 

239Pu, площ  
от 1 до 160 cm2 

с U nat, тип EZ-2, 
площ 165 cm2 

Поток, s-1 ,  
и плътност на потока 
бета-частици, s-1.cm-2 

Повърхностна 
активност на алфа-
лъчители, Bq/cm2 

 
8 % 

 
 

2 % 

 
НЦМ 

 
DKD 

 
CMI 

Калибриране и 
проверка на радиометри 

за повърхностно 
замърсяване, монитори 
за замърсяване облекло 

и тяло 
3. Еталонен 

радиометър за РБГ 
Обемна активност на 

РБГ, Bq/m3 3 % CMI 
Калибриране и 

проверка на монитори 
за РБГ 
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съдържа и точността, която трябва да се постигне 
при неговото използване.

3. Съхраняването и работата с еталоните 
за активност да се извършва в съответствие 
с изискванията на Наредба  за радиационна 
защита при дейности с източници на йонизиращи 
лъчения. 

4. Подържането на еталони за активност 
изисква редовното провеждане на тестове за 
повърхностно замърсяване и херметичност.

5. Проследимостта на еталоните се осъщест- 
вява посредством непрекъснат контрол на 
качеството и калибриране.

4.2. Еталони за дозиметрични  величини
Еталоните за дозиметрични величини, които 

лаб. ИЙЛ поддържа в момента са представени в 
Таблица 6.2.1.

5. заключение
Лаборатория ИЙЛ към „АЕЦ Козлодуй” 

насочи усилията си към  МО на технологичните 

 № Описание на еталона Физична величина 
и обхват на стойностите Неопределеност Проследимост 

1. 
Eталон за 

гама-облъчвател, 
тип КИС-НРД-МБ 

Мощност на експозицията 
от гама-лъчение 

от 0,1 mR/h до 30 R/h, 
За енергии: 0,662 и 1,25 МеV 

5 % НЦМ 

2. 
Eталон за 

гама-облъчвател, 
тип IM6/M 

Енергии: 
60 keV;662 keV; 

1,25 MeV 
2,5 % НЦМ 

3. Eталон за гама-облъчвател, 
тип  IM1/P 662 keV  700 R/h 2,5 % НЦМ 

4. 
Eталонен 

гама-дозиметър, 
тип 1001 ’’UNIDOS’’ 

3 бр. йонизационни камери 
oт 0,6 nSv до 60 kSv 

от 0,2 mSv/h до 3,5 kSv/h 
1,5 % PTB, CMI 

 

Таблица 6.2.1.

измервания: създаване на програми за осигуряване 
качеството на отделните измервания, калибриране 
на СИ, подобряване и развитие на еталонната 
база, подобряване качеството на периодичните 
проверки,  изготвяне на методики за измерване, 
входящ контрол и др.
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METROLOGy ASSuRANCE Of IONIzING RAdIATION 
MEASuREMENTS IN kOzLOduy NPP PLC.

S. Abrasheva
Kozloduy NPP Plc., Department. of Metrology, sdabrasheva@npp.bg

Abstract: Ionizing radiation measurements are performed in many areas of technological works and survey 
activities in Kozloduy NPP Plc., but particulary great importance they hold in radiation protection, control of 
radioactive releases in environment and in control of technology.

The main goals of metrological assurance of ionizing radiation measurements in Kozloduy NPP Plc. have 
been presented. The relevant activities, performed to achieve expected high quality of measurements in this area 
and their compliance with national and international regulations have been described. This report is based on the 
long experience of “Ionizing Radiation Measurements” Laboratory, Department of Metrology.

Keywords: metrology assurance, industrial metrology, legal metrology, calibration, metrology verification. 
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