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1. Централизирана информационно –  
измервателна система за радиацио-
нен контрол – ЦИИСРК-01 
ЦИИСРК – 01 е предназначена за 5 и 6 енер-

гоблок ЕБ и спецкорпус СК в нормални, аварийни 
и след аварийни условия за непрекъснат контрол 
на :

-  радиационна обстановка в помещенията;
- състояние и ефективност на работата на  

технологичното оборудване;
- сигнализация за превишаване на установе-

ните нива на измерваните параметри.
- система за контрол на протечки от първи 

към втори контур по реперен нуклид 16N. 

2. Структура на ЦИИСРК – 01
ЦИИСРК – 01 се състои от станции за съ-

биране на данни ССД и отделни устройства за 
връзка, обработка, предаване и визуализиране 
на информация. 

В състава на ССД влизат блокове и устройства 
за детектиране, блокове за комутация БКК-77E, 
устройства за натрупване и обработка на инфор-
мация УНО и устройства за сигнализация, които 
се явяват средства за измерване. 

Подсистемите на ЦИИСРК-01 са констру-
ирани по един и същ принцип. Базов елемент се 
явява станцията за събиране на данни ССД-02Е. 
Едно ССД, с максимална конфигурация, позво-
лява осигуряване на контрол до 10 радиационни 
параметъра по независими измервателни канала 
ИК и изход за светлинно звукова сигнализация на 
външни сигнализатори на всеки ИК.

Централен елемент на ССД се явява устрой-
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ството за натрупване и обработка на информа-
ция - УНО. Към него се подвключват блок за 
детектиране БД и устройство за детектиране 
УД непосредствено или чрез блок зa комутация 
БКК, а също така устройства за сигнализация 
УСР. Извеждането на данни за контролираните  
радиационни параметри и състояние на ИК на 
ССД (ИК е в норми, отказ на ИК, ИК е в режим 
на проверка, радиационен параметър е превишил 
предупредителен или авариен праг) се осъщест-
вява в УНО.

3. Класификация на детекторни 
блокове за измервателни канали.
3.1. Блоковете за детектиране БДМГ-08Р-03, 

БДМГ-08Р-04, БДМГ-08Р-05 са предназначени за 
преобразуване на мощността на погълнатата доза 
гама-лъчението в последователност от статисти-
чески разпределени импулси, средната честота на 
които е пропорционална на мощността на дозата 
в мястото на монтиране на БД. 

3.2. Устройството УДГБ-02Р е предназначено 
за измерване на обемната активност на радио-
активни благородни газове РБГ.  УДГБ-02Р1 се 
отличава с диапазон на измерване от УДГБ-02Р. 

3.3. Устройство УДЖГ-20Р е предназначено 
за непрекъснато измерване на обемна активност 
на радионуклиди в течности, съдържащи се в 
технологични контури, по гама-излъчване. УД 
се състои от два БД (основен и компенсацио-
нен), оловна защита, измерителен обем и блок 
за преобразуване. Основният БД регистрира 
гама-излъчване от контролираната течност и 
фона. Компенсационният БД регистрира гама-из-
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лъчването на фона.
3.4. Устройството за детектиране УДЖГ-22Р1 

е предназначено за измерване на обемна актив-
ност на гама-излъчващи радионуклиди в течност, 
разположена в контролните баци, изходящи кана-
ли, охладителни канали.

3.5.   Устройството за детектиране УДИН-06Р 
е предназначено за измерване плътност на потока 
закъсняващи неутрони от технологичните тръбо-
проводи на първи контур на продукти на делене. 

3.6. Блок БДАС-03П-01 е предназначен за 
измерване на обемна активност на бета-активни 
аерозоли във въздуха на помещенията и вентила-
ционните камери на ЕБ и СК-3.

3.7.    Устройството за детектиране УДАС-02П 
е предназначено за измерване обемната активност 
на парите на радиоактивния нуклид йод-131 във 
въздуха в помещенията и в изхвърлянията от 
вентилационните тръби.

4. Метрологично осигуряване МО на 
радиациония контрол.
Дейности, които се извършват от лаб. ИЙЛ с 

цел МО при измерване на ЙЛ  са:  проверка на 
ИК,  калибриране на ДБ и контрол на качеството 
на измерванията. 

1.  Проверката дава гаранция за  коректни 
измервания в съответствие с изискванията за 
предвидената му употреба в рамките на опреде-
лен период от време. Така проверката е  мярка 
за осигуряване на изискващото се качество на 
измерванията.

Проверките на ИК се извършват по методики, 
в съответствие с ДБ. 

Проверката е качествена: Годен /Негоден. 
Годен означава, че ИК отговаря на нормативните 
изисквания, свързани с предназначението му,  а 
Негоден, че не удовлетворява тези изисквания. 

2.   Контролът на качеството КК на ИК за РК 

се осъществява с цел потвърждаване на стабил-
ността на оборудването и гарантиране точността 
на измерванията.      

3. За разлика от проверката, калибрирането 
дава количествена оценка, която показва до 
колко определената цел е осъществима с даде-
ния ДБ при използването на конкретен метод за 
измерване.

 За целите на фирменото калибриране в лабо-
ратория ИЙЛ са разработени и въведени в експло-
атация методики за  калибриране на детекторни 
блокове като ИК от системата на ЦИИСРК-01.

5. заключение
Принципите и методите на МО,  които се 

прилагат от лабораторията отговарят на съвре-
менните  международни и национални тенденции 
за развитие. 

Действащият Закон за измерванията, изготвен 
в съответствие с изискванията за хармонизиране 
на законодателството на РБ и на Европейския 
съюз, изисква предприятието да осигурява 
качеството на измерванията с отговорност за 
екологично и безопасно производство на елек-
трическа енергия.
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Abstract: The radiation control in the Radiation Controlled Area of Kozloduy NPP is implemented by the 
Centralized Radiation Monitoring System – CRMS-01. The metrological supervision in the radiation protection area 
for measuring ionizing radiation is provided by the Ionizing Radiation Measuring Laboratory, at the Metrological 
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Резюме: Радиационный контроль в контролированной зоне  АЭС «Козлодуй» EАO осуществляется 
с помощью централизованной информационно-измерительной системы для радиационного контроля –  
ЦИИСРК-01. Метрологическое обеспечение в области радиационной  защиты при измерении йонизирующего 
лучения осуществляется  лабораторией „Измерение йонизирующих лучений”, отделом „Метрологическое 
обеспечение” в “АЭС Козлодуй“ ЕАO.  Доклад основывается на накопленном опыте в лаборатории 
„Измерение йонизирующих лучений”.
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