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1.Въведение

1. Въведение

Радонът (Rn) е тежък и безцветен радиоактивен газ, който се отделя от ска-
лите и почвите. Най-дългоживеещият му изотоп е 222Rn (наричан по-нататък 
радон) с период на полуразпадане 3.8 дни, който е член на най-разпростране-
ното радиоактивно семейство – това на 238U. Изотопът 220Rn (торон) пък е член 
на семейството на 232Th (торий) и има период на полуразпадане около 56 се-
кунди.

Радонът е основен участник в дозата, която получава човек от естественото 
фоново йонизиращо лъчение. Натрупаните данни показват, че рискът от рак 
на белите дробове нараства пропорционално с увеличаването на облъчването 
от радон [1]. Сред причинителите на белодробен рак, радонът се нарежда на 
второ място след тютюнопушенето [1]. Оказва се, че над 99% от дозата в диха-
телната система се обуславя не от самия радон, а от неговите краткоживеещи 
разпадни продукти 218Po, 214Pb, 214Bi+214Po (Фиг. 1.1), които също са радиоактив-
ни, но освен това не са химически инертни. Те бързо и лесно се свързват с ае-
розолите във въздуха. За разлика от радона, който не се задържа в дихателна-
та система и се издишва обратно, 50 – 100% (в зависимост от диаметъра на 
частиците) от вдишаните дъщерни продукти се задържат в белите дробове [2]. 

За развитие на рак се смята, че е достатъчна появата на една клетъчна му-
тация, която може да се причини от единична йонизираща частица. Затова не 
може да се очаква, че съществува някакъв минимален праг на експозиция, 
под който няма риск радонът да причини рак на белия дроб. За ограничаване 
на  облъчването  от  радон се  въвежда референтно  ниво  за  средногодишната 
обемна активност на радон във въздуха.  В България на обособени работни 
места, жилищни  и обществени сгради, където е възможно повишено облъчва-
не от радон, това референтно ниво е 300 Bq.m-3  [3].
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1.Въведение

Фиг. 1.1 Верига на разпадане на 222Rn.

(Източник ENSDF [4])

Източници на радон могат да бъдат както почвите, така и строителните 
материали и водата, извлечена от кладенци и извори. Радонът има склонност 
да се задържа в затворени помещения с недобра вентилация като мазета, при-
земни етажи, мини и пещери. Затова е препоръчително неговата концентра-
ция да се измерва и следи, да се оценяват рисковете за здравето и да се предп-
риемат  мерки  за  значителното  понижаване  на  радона  в  жилищни сгради, 
офиси и други работни места.

В много пещери по света и у нас се правят измервания и мониторинг на 
концентрациите на радон. В някои от тях се установяват високи обемни актив-
ности  [5]. Те може да са опасни за персонала и екскурзоводите, обслужващи 
облагородените пещери, когато те пребивават дълго време в тях. В някои слу-
чаи и за пещерняци и изследователи в необлагородени пещери, които поняко-
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1.Въведение

га пребивават в подземни лагери и престояват в пещерите за повече от седми-
ца. 

Съществуват различни методи за измерване на радон, като според вида и 
продължителността на измерванията те се класифицират като:

• Дискретни измервания – при тях се измерват концентрациите за кратък 
период от време (от няколко минути до няколко денонощия). Те не мо-
гат да се използват за оценка на риска, тъй като дават моментна стой-
ност на величина, която се променя силно с времето.

• Кумулативни измервания – при тях се измерва интегралът от концент-
рациите по времето за някакъв по-дълъг период на експониране (обик-
новено от няколко месеца до година). Разработени са пасивни кумула-
тивни методи, които са прости, евтини и не изискват електрическо зах-
ранване и присъствие на оператор.

• Ретроспективни измервания – при тях се използват детектори, като CD 
дискове, които вече са престояли достатъчно дълъг период от време в съ-
ответното помещение (понякога десетки години). С тяхната обработка 
може да се оцени средната обемна активност за вече изминалия период 
от време. Предимството им е, че в много помещения има такива диско-
ве, които са вече експонирани дълги години и могат директно да се из-
следват и да се направи оценка за наличието на 222Rn за изминалия пе-
риод от време.

Най-подходящи за пещери са кумулативните измервания, т.к. концентра-
циите на радон в тях могат силно да варират в денонощието, сезоните и годи-
ните. В нормативните документи в Европейския съюз и България нивата, кои-
то се нормират за ограничаване на облъчването от радон на населението, са 
средногодишните концентрации. В препоръките на Световната здравна орга-
низация също се посочва, че за оценка на риска трябва да се използват измер-
вания с продължителност не по-малка от три месеца, като е желателно  да е 
година (или повече) [2].

Целта на настоящата дипломна работа е да се проведат кумула-
тивни измервания на обемната активност на радона в няколко необ-
лагородени пещери в България.
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1.Въведение

В следващата глава на дипломната работа е описан методът за измерване 
на обемната активност на радона с компактдискове.

Трета глава обхваща експерименталната част, провеждането на измерва-
нията и обработката на дисковете.

Четвърта глава е посветена на резултатите от измерванията и техния ана-
лиз.

Пета глава представлява заключението на дипломната работа.
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2.CD метод за измерване на 222Rn

2. CD метод  за  измерване  на 
222Rn

Най-често за кумулативни измервания на радон се използват детектори на 
следи (трекови детектори), защото са надеждни и позволяват евтини измерва-
ния в голям брой точки. За целите на дипломната работа е използван CD тре-
ков метод за измерване на 222Rn във въздух.

2.1. Същност на метода
Методът  за  измерване  на  222Rn чрез  поглъщане  от  поликарбонати  като 

Makrofol® за пръв път е предложен през 1999г. и по-късно адаптиран и за 
обикновени CD и DVD, които също са изградени от поликарбонати подобни на 
Makrofol [6]. Атомите на 222Rn имат свойството веднъж попаднали на повърх-
ността на диска да дифундират в дълбочина. След като се разпаднат, те из-
лъчват алфа-частици и генерират дъщерни продукти,  два от които (218Po и 
214Po) също са алфа-лъчители. Алфа-частиците оставят следи в поликарбона-
та, които са с размер от порядъка на няколко нанометра и за диска (детектора) 
могат да се дефинират два вида алфа-източници – външни и вътрешни. Вън-
шните са следи (трекове) причинени от алфа-частици, идващи от повърхност-
та на диска и от околната среда извън него. Вътрешните са тези, които идват 
от 222Rn и неговите разпадни продукти вътре в диска. След експозиция се пре-
махва тънък слой от повърхността на детектора, с което се гарантира, че ни-
какви следи от външни алфа-частици няма да са достигнали до тази дълбочи-
на. Установено е, че ако този слой е по-дебел от 80μm на практика всичките 
следи в структурата на диска ще са изцяло от абсорбирания в него 222Rn и не-
говите продукти (Фиг. 2.1) [7]. Това е така, тъй като пробегът в поликарбоната 
на най-високо енергетичните алфа-частици, излъчени от дъщерните продукти 
на радона и торона, е около 79μm (за алфа-частиците на 212Po). По този начин 
се премахва влиянието на дъщерните продукти на радона и торона във възду-
ха,  чиято  концентрация зависи от  редица фактори като  концентрацията  и 
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2.CD метод за измерване на 222Rn

разпределението по размери на аерозолите във въздуха, циркулацията на въз-
духа, влажността и др.

Фиг. 2.1 Следи от алфа-частици в поликарбоната. Под пунктираната линия 
(≥80μm под повърхността), следите са изцяло от абсорбирания 222Rn и неговите 
продукти. Три алфа-частици излизат от една точка – тези на 222Rn, 218Po и 214Po. 

(Източник [7])

Връзката между средната обемна активност C̄A и нетната плътност на треко-
вете в диска n се дава с формулата:

CA=
n

CF texp
, (2.1)

където texp е  времето  на  експониране,  а CF е  калибровъчен  фактор.  Той 
може да се определи експериментално – чрез облъчване на дискове при рефе-
рентни концентрации на радон.
Теоретично калибровъчният фактор CF е изведен в [8]:

CF=
1
2
KLD[Aexp(

−x
LD

)+Bexp(
x
LD

)] J ε(U ,h) , (2.2)
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2.CD метод за измерване на 222Rn

където са използвани следните означения:

К - разтворимост, дефинирана като отношението на обемната активност на 
радона на повърхността на поликарбоната към тази извън него;
LD - дължина на дифузия, дефинирана като средното разстояние, което из-

минават радоновите атоми в материала преди да се разпаднат;
x - дълбочина;
J - безразмерно количество, отчитащо геометричната област от материала, 

от която излъчените алфа-частици могат да формират трекове на дадената 
дълбочина;
ε - коефициент, зависещ от напрежението и дебелината на диска.

При дебелина на диска по-голяма от 1mm, коефициентът A е приблизител-
но 1, а B е приблизително 0.

Установено е, че CF практически не зависи от налягането и влажността, но за-
виси от температура, защото LD и K зависят от нея [8]. Експериментално 
получени емпирични зависимости са представени на Фиг. 2.2.

Фиг. 2.2 Експериментално получени стойности за разтворимостта K и дълбочи-
ната на дифузия LD на 222Rn в поликарбонатния материал.

(източник [8])

2.2. Провеждане на измерванията
Методологията за провеждане на кумулативни измервания с компактдиско-
вия метод се състои от следните стъпки [9]:
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2.CD метод за измерване на 222Rn

• Експозиция на детекторите на радон. В препоръките на Световната 
здравна организация е посочено, че за оценка на риска трябва да се из-
ползват измервания с продължителност, не по-малка от три месеца [2]. 
Затова времето за експониране е по-голямо от три месеца. За същия ин-
тервал от време се оставят фонови детектори от същата партида в лабо-
раторни условия, където средната обемна активност на радона е много 
ниска и известна. 

• Дегазиране (Outgasing). След експозиция детекторите се оставят в несъ-
държаща радон среда, за да се изчака абсорбираният в тях радон да се 
разпадне и дегазира. Това обикновено отнема около две седмици. Тази 
стъпка е необходима само при сравнително кратки времена на експози-
ция. При експозиции от порядъка на няколко години на практика тази 
стъпка може да се пропусне, защото не дава значителна разлика в ре-
зултата.

• Отнемане на повърхностен слой. Обикновено се премахва слой с дебе-
лина  около  80μm,  което  става  с  химическа  обработка  (chemical pre-
etching) с разтвор 52% KOH (m/v) и 40% CH3OH (m/v) при 30°C. В това 
съотношение скоростта на ецване е около 1μm/min.

• Електрохимично ецване. Следите на тази дълбочина след това се проя-
вяват  с  електрохимическо  ецване  (electrochemical etching)  с  C2H5OH 
(етанол) и разтвор на KOH (калиева основа) в отношение 1:4 при 25°C 
температура.  За  електрохимичното  ецване  се  използва  променливо 
напрежение с  ефективна стойност на интензитета 3kV/mm и честота 
6kHz. За около три часа ецване при тези условия следите стават види-
ми с просто око.

• Броене на трековете. Използва се скенер с висока разделителна способ-
ност (3200dpi) и разработен за целта софтуер [10], който преброява сле-
дите на единица площ. В по-специфични случаи може да се наложи и 
броене на следите на око с оптичен микроскоп.
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3.Експериментална част

3. Експериментална част

3.1. Облъчване на дисковете в пещерите
В пещерите Академик и Пепелянката до село Боснек, на 30км южно от София, 
бяха поставени дискове през 50-100 метра по продължението на целите пеще-
ри (Фиг. 3.1). Тези пещери бяха избрани, защото са лесно достъпни, често по-
сещавани от пещерняци и в литературата не сме открили резултати от измер-
вания на радон в тях. Двете пещери са с дължина малко над 300м всяка и 
дълбочината им е под 15м.

Фиг. 3.1 Диск LS02, поставен на 20м от входа на пещера Академик.

Двете пещери са на по-малко от километър разстояние една от друга, а между 
тях се намира пещера Духлата, която е една от най-дългите пещери в Бълга-
рия. Тя е многоканална лабиринтна пещера с обща дължина над 22км. Вхо-
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3.Експериментална част

дът на Пепелянката е на около 40м по-голяма надморска височина от този на 
Академик.

Дисковете са поставени на шпилки на разстояние от стените на пещерата 
по-голямо от пробега на алфа-частиците на радона във въздух. Това условие 
позволява да се направят измервания и за торон със същия диск. Такива из-
мервания са в ход, но не са завършени, поради което не са включени в дип-
ломната работа.

Температурите в съответните точки от пещерите са измерени в деня на 
поставяне (дата – 17.02.2018г.) и в деня на изваждане на дисковете (дата – 
12.07.2018г.) - Таблици 3.2 и 3.3. В повечето пещери тези температури са срав-
нително постоянни целогодишно и затова правим допускането, че за периода, 
в който дисковете пребивават в пещерите, тези температури също са постоян-
ни.

Таблици 3.2 и 3.3 Показани са измерените температури при поставянето и при изважда-

нето на дисковете в пещера Академик и пещера Пепелянката и средната температура с  

приетата неопределеност.

3.2. Обработка на дисковете
След като са извадени, дисковете са оставени поне две седмици във въздух 

с ниска обемна активност на радона, за да дегазират. След това, е измерена 
дебелината на парче от всеки диск с микрометър и тези парчета са поставени 
за химично преецване с разтвор на KOH и CH3OH за 90 минути (Фиг. 3.4).
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пещера Академик пещера Пепелянката

№ диск
температура [°C]

№ диск
температура [°C]

начална крайна средна начална крайна средна
LS01 15 14 14,5 ± 2,0 LS08 18 12 15,0 ± 3,0
LS02 14 14 14,0 ± 2,0 LS09 17 13 15,0 ± 3,0
LS03 14 13 13,5 ± 2,0 LS10 16 15 15,5 ± 2,0
LS04 14 13 13,5 ± 2,0 LS11 15 16 15,5 ± 2,0
LS05 15 13 14,0 ± 2,0 LS12 15 18 16,5 ± 2,0
LS06 15 15 15,0 ± 2,0 LS13 16 15 15,5 ± 2,0
LS07 15 15 15,0 ± 2,0 LS14 16 15 15,5 ± 2,0
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Фиг. 3.4 На снимката е показана част от оборудването за преецване – метална плоча с  

термостат, върху която се нареждат парчета от дисковете и се поставят в контакт със  

съответния разтвор. При ецване на плочата се подава високочестотното напрежение.

За това време разтворът е отнел около 80μm от повърхността на диска. Следва 
електрохимичното ецване с разтвор на KOH и C2H5OH. Между плочата, къде-
то са наредени дисковете и разтвора се подава напрежение пропорционално 
на дебелината на дисковете с честота 6kHz. След половин час обработване на 
дисковете с разтвора и три часа с високочестотното напрежение следите от ал-
фа-частиците вече са с видими размери от порядъка на 1mm и следва да бъ-
дат сканирани и преброени.
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Фиг. 3.5 Изображения на сканираните трекове с реални размери около 20х20мм.  
Вляво е парче от диск LS01, престоял в Академик, а вдясно парче от LS40, престо-

ял в лаборатория и използван за фон.

Използва се софтуерът [10], който дава броя трекове n на единица площ, от 
където може да бъде изчислена средната обемна активност Фиг. 3.5. 
Тъй като при анализа на резултатите е използван теоретично получен калиб-
ровъчен коефициент, е направена корекция на плътността на трековете, отчи-
таща ефективността на автоматичното броене (82%) [10].
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4. Резултати и анализ

4.1. Обработка на резултатите и оценка на неопре-
делеността
С помощта на теоретичния модел от [8] са пресметнати стойностите за калиб-
ровъчния фактор CF80 при дълбочина 80μm за температури в интервала 12 
– 17°C. Както се вижда на Фиг. 4.1, за този малък интервал зависимостта на
CF от температурата може да се апроксимира с права. 

Фиг. 4.1 Графика на зависимостта на калибровъчният фактор от температурата.
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Стойностите на регресионните коефициенти и техните неопределености са съ-
ответно:

За дадена температура T , CF80 и абсолютната му неопределеност са оце-
нени като:

CF80=aCFT +bCF (4.3)

ΔCF80=√(T ΔaCF)
2
+(aCFΔT )

2
+(ΔbCF)

2 (4.4)

Можем да направим отново апроксимация с права за температурната зависи-
мост на ln(LD) -  Фиг4.2. Избрали сме тази зависимост, тъй като може да се 
очаква, че дължината на дифузия зависи експоненциално от температурата. 
Това е така, тъй като дължината на дифузия е свързана с коефициента на ди-
фузия D като:

LD=√Dλ , (4.5)

където λ е константата на разпадане на радона. От друга страна, зависи-
мостта на  коефициента на  дифузия от  температурата може да  се  опише с 
уравнението на Арениус:

D=D0.exp(−E
RT ) (4.6)
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аCF=0,00042±0,00002
bCF=0,00584±0,00002



4.Резултати и анализ

Фиг. 4.2 Графика на зависимостта на дължината на дифузия от температурата.

Стойностите на регресионните коефициенти и техните неопределености са съ-
ответно:

За дадена температура T , дължината на дифузия LD и абсолютната ѝ не-
определеност са оценени като:

LD=exp (aLD
T +bLD

) (4.7)

Δ LD=exp (aLD
T+bLD) √(T ΔaLD

)
2
+(aLD

ΔT )
2
+(ΔbLD

)
2 (4.8)

В дълбочина плътността на трековете намалява експоненциално, съответно и 
калибровъчният фактор намалява по същия начин (виж Уравнение 2.2). Прес-
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мятаме  калибровъчния  фактор CF на  реалната  дълбочина d и  неговата 
абсолютна неопределеност:

CF=CF80exp(
80−d
LD

) (4.9)

ΔCF=exp(
80−d
LD

)√ (ΔCF80)
2
+(
CF80

LD

Δ d)
2

+(
CF 80(80−d)

LD
2 Δ LD)

2

(4.10)

Последната стъпка е да пресметнем средната обемна активност CA и съот-
ветната ѝ абсолютна неопределеност:

CA=(
n−nb

CFt ) (4.11)

ΔCA=√( 1
CFt

Δn)
2

+(
n−nb

CF2t
ΔCF )

2

+(
n−nb

CF t2
Δt)

2

(4.12)

Във формула (4.12) е пренебрегната неопределеността на фоновата плътност 
на трековете.

4.2. Резултати и анализ
С помощта на получените данни,  като време на  експозиция,  температура, 
дълбочина на преецване, брой трекове и други, са пресметнати калибровъчни-
те фактори, дълбочините на дифузия и съответните средни обемни активности 
за всеки диск. Използваните означения са:

t –  време N – брой следи
T – температура n – плътност на трековете
h – влажност LD – дължина на дифузия
d0 – дебелина на диска CF – калибровъчен фактор
d – дълбочина CA – средна обемна активност
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Таблица 4.3 Данни за пещера Академик.

Фиг. 4.4 Средни обемни активности измерени с експонираните дискове в пещера Академик.
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пещера Академик фон
№ LS40c LS01a LS02b LS03b LS04b LS05a LS06b LS07a

t[h] 5200 3484 3484 3484 3484 3484 3484 3484
50 4 4 4 4 4 4 4

T[°C] 20,0 14,5 14,0 13,5 13,5 14,0 15,0 15,0
ΔT[°C] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0
RH[%] 30 85 85 85 95 80 80 80
ΔRH[%] 15 10 10 10 5 10 15 15

1101,0 1073,0 1074,0 1077,0 1074,0 1076,0 1075,0 1076,0
3,1 1,9 1,5 2,5 0,8 1,7 1,8 2,2

d[μм] 83 80,0 83,0 81,0 81,0 80,0 82,0 81,0
Δd[μм] 3,9 4,8 3,6 3,5 2,0 2,5 3,9 3,0
N[#] 12 1323 1324 1326 1327 1328 1329 1330
ΔN[#] 3 36 36 36 36 36 36 36

4 483 484 485 487 488 489 490
1 13 13 13 13 13 13 13

52,7 43,5 42,8 42,0 42,0 42,8 44,3 44,3
3,0 3,9 3,9 3,8 3,8 5,1 4,0 4,0

0,0143 0,0120 0,0118 0,0115 0,0115 0,0118 0,0122 0,0122
0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0013 0,0009 0,0009
0,0135 0,0120 0,0110 0,0113 0,0113 0,0118 0,0116 0,0119
0,0013 0,0016 0,0012 0,0013 0,0010 0,0015 0,0013 0,0012

CA[kBq/m3] 11,5 12,6 12,2 12,3 11,8 11,9 11,7
ΔCA[kBq/m3] 1,6 1,5 1,4 1,2 1,5 1,4 1,2

14% 12% 12% 9% 13% 12% 10%

Δt[h]

d0[μм]
Δd0[μм]

n[#/cm2]
ΔN[#/cm2]
LD[mm]
ΔLD[mm]

CF80[cm-2h-1kBq-1m3]
ΔCF80[cm-2h-1kBq-1m3]

CF[cm-2h-1kBq-1m3]
ΔCF[cm-2h-1kBq-1m3]

δCA[%]

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0
пещера Академик

№ диск

А
кт

и
вн

о
ст

, 
kB

q
/m

3
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На  Фиг 4.5 са показани точките, в които са облъчени дисковете, като номера-
та съответстват на тези на Фиг 4.4. Резултатите позволяват да се направят два 
основни извода. Първият е, че средните обемни активности на радона за вре-
мето на облъчване на дисковете в пещерата са много високи. Вторият е, че 
обемната активност на радона през този период е била изключително хомо-
генна и не сме наблюдавали значима разлика, дори в близост до входа на пе-
щерата. 

Фиг. 4.5 Карта на пещера Академик с посочени местата,

където са поставени съответните детектори.

Средната обемна активност в пещерата за изследвания период е:
C̄A=12,0±0,5kBq.m−3 (4.13)
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Таблица 4.6 Данни за пещера Пепелянката

Фиг. 4.7 Средни обемни активности, измерени с експонираните дискове в Пепелянката

22

пещера Пепелянката фон
№ LS40c LS08c LS09c LS10c LS11b LS12c LS13c LS14d

t[h] 5200 3484 3484 3484 3484 3484 3484 3484
50 4 4 4 4 4 4 4

T[°C] 20,0 15,0 15,0 15,5 15,5 16,5 15,5 15,5
ΔT[°C] 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
RH[%] 30 80 80 70 70 70 70 70
ΔRH[%] 15 15 15 15 15 15 15 15

1101,0 1075,0 1071,0 1103,0 1072,0 1075,0 1076,0 1105,0
3,1 1,1 1,1 3,0 0,8 0,7 0,7 1,6

d[μм] 83 87,0 85,0 83,0 81,0 85,0 80,0 80,0
Δd[μм] 3,9 2,1 3,1 3,6 4,1 1,8 2,0 6,3
N[#] 14 85 191 190 223 211 220 313
ΔN[#] 4 9 14 14 15 15 15 18

4 35 61 59 79 62 75 101
1 4 4 4 5 4 5 6

52,7 44,3 44,3 45,1 45,1 46,6 45,1 45,1
3,0 5,3 5,3 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1

0,0143 0,0122 0,0122 0,0124 0,0124 0,0128 0,0124 0,0124
0,0009 0,0013 0,0013 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009
0,0135 0,0104 0,0109 0,0116 0,0121 0,0115 0,0124 0,0124
0,0013 0,0012 0,0014 0,0012 0,0014 0,0009 0,0010 0,0019

CA[kBq/m3] 0,86 1,5 1,3 1,8 1,44 1,6 2,2
ΔCA[kBq/m3] 0,16 0,2 0,2 0,3 0,16 0,2 0,4

18% 16% 14% 14% 11% 11% 17%

Δt[h]

d0[μм]
Δd0[μм]

n[#/cm2]
ΔN[#/cm2]
LD[mm]
ΔLD[mm]

CF80[cm-2h-1kBq-1m3]
ΔCF80[cm-2h-1kBq-1m3]
CF[cm-2h-1kBq-1m3]
ΔCF[cm-2h-1kBq-1m3]

δCA[%]

7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
пещера Пепелянката

№ диск

А
кт

и
вн

о
ст

, 
kB

q
/m

3
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В пещера Пепелянката обемните активности на радона са значително по-нис-
ки от тези в пещера Академик. Въпре-
ки това, тези обемни активности също 
са  високи  и  могат  да  представляват 
опасност  за пещерняците при по-про-
дължителен престой в пещерата. Наб-
людава  се  покачване  на  концент-
рацията  на  радон  с  отдалечаване  от 
входа на пещерата – Фиг 4.7 и Фиг 4.  8  .

Можем да оценим средната обемна ак-
тивност  като  средно  аритметично  от 
измерените  стойности  в  различните 
точки:

C̄A=1,5±0,1kBq .m−3 (4.14)

Такова  усредняване  е  оправдано  при 
оценката на облъчването, ако се прие-
ме, че времето, прекарано в различни-
те  части  на  пещерата  е  сравнително 
еднакво.
В  посочените  неопределености  за  ус-
реднените обемни активности в пеще-
рите  не  е  отчетена  неопределеност, 
дължаща се на индивидуалните вариа-
ции на калибровъчния фактор на раз-
личните видове дискове. Тази неопре-
деленост е около 20% [9].

Фиг 4.8 Карта на пещера Пепелянката 

с посочени местата на детекторите.
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Спрямо измерените обемни активности на радона в 220 пещери по света, по-
сочени в литература  [5], стойностите на средната обемна активност в Пепе-
лянката попадат в интервала с най-голяма честота. Средната обемна актив-
ност в пещера Академик, обаче, е по-висока от тези в повечето от разглежда-
ните пещери (Фиг4.  9  ).

Фиг 4.9 Разпределение на 303 средни обемни активности на радон (в логаритмичен мащаб)

от 220 пещери по света (източник [5]) .

4.3. Оценка на облъчването
В настоящата част на дипломната работа е направена оценка на мощност-

та на ефективната доза за час в двете пещери, при оценената в предходната 
глава средна стойност на обемната активност на радона.

Използван е коефициент, препоръчан в публикация на ICRP [11], от 6mSv per 
mJ.h.m-3, който позволява да се оцени ефективната доза при дадена стойност 
на концентрацията на потенциалната енергия на алфа-частиците от дъщер-
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ните продукти на радона (PAEC – Potential Alpha Energy Concentration). Този 
коефициент е препоръчан за пребиваване в пещери, като се приема, че през 
две  трети  от  времето,  хората  извършват  физическа  активност.  Величината 
PAEC представлява  енергията,  излъчена от  алфа-частиците  на  дъщерните 
продукти на радона до пълното им разпадане в кубичен метър въздух. Тя мо-
же да се изрази чрез стойността на PAEC при радиоактивно равновесие между 
радона и дъщерните му продукти. Връзката между PAEC, PAECeq и равновес-
ния фактор F се дава от: 

PAEC=F .PAECeq . (4.15)

Стойността на PAECeq може да се пресметне като:

PAECeq=6.00N Po+7.69(N Po+N Pb+NBi) , (4.16)

където 6.00 и 7.69 са енергиите на алфа-частиците, излъчени от разпадането 
на  атомите  на  218Po  и  214Po,  в  MeV.  А  NPo,  NPb и  NBi са  съответно  кон-
центрациите на 218Po, 214Pb и 214Bi. Концентрацията на 214Po е пренебрегната, 
поради малкия му период на полуразпадане.
Като  използваме  връзката  между  концентрацията  и  обемната  активност  и 
приемем, че дъщерните продукти са в радиоактивно равновесие, можем   да 
пресметнем следното съотношение:

PAECeq

CA

=
1.6×10−10

ln(2)
[6.00T1 /2Po+7.69(T1 /2Po+T1 /2Pb+T1 /2Bi)]

=5.6×10−6 mJ .m−3

Bq.m−3

(4.17)

Тогава коефициентът, даващ връзката между мощността на ефективната доза 
и обемната активност на радона при равновесие между радона и дъщерните 
продукти (k), може да се изрази, като:

k=6⋅
PAECeq

CA

=3.3×10−5mSvper Bq.h .m−3 . (4.18)
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За  да  пресметнем  мощността  на  ефективната  доза,  можем  да  използваме 
следната формула:

Ē=k.F .CA , (4.19)

където F е равновесният фактор. Препоръчителната му стойност за жилища 
е F=0.4 [1],[11], докато за пещери обикновено стойността е доста по-висока 
като дори в някои случаи достига до F=1.0 [5]. Затова сме направили две 
оценки за две различни стойности на фактора на равновесие – Таблица 4.10 и 
Таблица 4.11:

F=0.4 пещера Академик пещера Пепелянката
ефективна доза за час 160μSv/h 20μSv/h

време за достигане на 1mSv 6h 50h
време за достигане на 20mSv 131h 1000h

Таблица 4.10 Оценка на ефективните дози на час в двете пещери и времето на престой до  
достигане на нива от 1mSv и 20mSv при равновесен фактор F=0.4.

F=1.0 пещера Академик пещера Пепелянката
ефективна доза за час 401μSv/h 50μSv/h

време за достигане на 1mSv 2.5h 20h
време за достигане на 20mSv 50h 400h

Таблица 4.11 Оценка на ефективните дози на час в двете пещери и времето на престой до  
достигане на нива от 1mSv и 20mSv при равновесен фактор F=1.0.

Както се вижда от Таблица 4.10 и Таблица 4.11 в пещера Академик ефек-
тивна доза от 1mSv може да бъде получена при единично посещение, дори 
при допускане за по-нисък равновесен фактор. За няколко посещения и при 
оставане на лагер в пещерата може да бъде получена и доза от 20mSv, съот-
ветстваща на границата за едногодишно професионално облъчване. В пещера 
Пепелянката е възможно за няколко посещения да бъде получена ефективна 
доза от 1mSv.

За да пресметнем риска за проявяване на рак на белия дроб при престой в 
пещерите, ще използваме рисков коефициент от 3×10−10per Bq .h.m−3 при 
равновесен фактор F=0.4 , даден в  [11] като рисков коефициент за проява 
на белодробен рак на 75 годишна възраст, оценен за смесена популация от пу-
шачи и непушачи. Абсолютният риск (AR) може да се оцени, като:

AR = CA.3×10−10per Bq .h .m−3 (4.20)
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4.Резултати и анализ

Тъй като не сме измерили равновесния фактор в тези пещери ще приемем, че 
той е F=1.0 и ще пресметнем риска за едно посещение, което трае около 3ч 
във всяка от тях.

За пещера Академик рискът при еднократно посещение в периода, в който са 
протекли измерванията, е 27×10−6 или приблизително 1 на 40 000 души.
За пещера Пепелянката оценката ни за риска е 3×10−6 или приблизително 
1 на 300 000.

Трябва да се отбележи, че направените оценки може да са консервативни, тъй 
като  в  много  пещери  най-високите  концентрации на  радон  се  наблюдават 
през лятото, а най-ниските през зимата.

Тъй като направените от нас измервания са за интервала от 17.02.2018г до 
12.07.2018г е възможно оценката ни за средната обемна активност на радона 
да е завишена. За да се направи по-коректна оценка на риска и на годишните 
вариации е необходимо да се направят целогодишни измервания.
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5. Заключение

В настоящата дипломна работа е представен компактдисков (треков) метод 
за измерване на обемни активности на радон. Този метод е използван, за да се 
измерят обемните активности на радон в пещерите Академик и Пепелянката, 
намиращи се до село Боснек в южната част на Витоша. Резултатите показват 
високи обемни активности в пещера Академик и сравнително високи (но ста-
тистически очаквани) в пещера Пепелянката. Направени са оценки за мощ-
ностите на ефективните дози в двете пещери. Направени са и оценки на риска 
при единично посещение на пещерите при предположение, че обемната ак-
тивност на радона е равна на средната обемна активност през изследвания 
период. Направените оценки показват, че престоят в пещерите носи риск за 
пещерняците и посетителите.

Обект на бъдещи изследвания са пещерите Леденика, Духлата и Колкина 
дупка, в които също са поставени детектори, които следва да бъдат обработе-
ни. Със същите дискове ще се оцени и обемната активност на торона в пеще-
рите.
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