
Р Е Ц Е Н З И Я 

 

На дисертационния труд на Страхил Бойчев Георгиев  

на тема : Ядренофизични методи за изследване на миграцията на радиоактивни 

благородни газове 

за получаване на образователната и научна степен “Доктор” ( научна специалност 

01.03.04. Ядрена физика) 

 

 

1. Актуалност на темата: 

Независимо че изследването на концентрациите и поведението на благородни газове и 

преди всичко на радон се провежда от десетилетия, тази тема остава актуална в световен 

машаб. Причините за това могат да се обобщят по следния начин: 

- Основната част от естествения радиоактивен фон се дължи на радона и в частност на 

222
Rn, чийто концентрации при това варират в широки граници, в зависимост от 

конкретните условия. 

- В зависимост от използваните строителни материали, концентрациите на радон в 

жилищни сгради и помещения могат да достигнат много високи стойности.Това  налага 

въвеждането на прагови нива на концентрациите на радона в жилищни сгради, което от 

своя страна е свързано с контрол на съдържанията във въздух, води, строителни материали 

и пр. 

- Информацията относно съдържанието на радиоактивни благородни газове /РБГ/ има 

значение освен за радиационната защита и радиоекологията и за ядрената енергетика и 

безопасност, науките за Земята, ядрената медицина и пр. 

Съществуват разнообразни методи за измерване на радон и  тази област  е традиционна 

в лабораторията по Дозиметрия и лъчезащита на Физически факултет на СУ, където е 

изработена и настоящата дисертационна работа. За разлика от радона, за определянето на 

изотопите на криптон и ксенон, чиито източници в околната среда са ядрените централи, 

производството на радиофармацевтици, ядрени аварии и др.,съществуват специфични, 

скъпи и сложни методи. 

 



2. Цели и задачи на дисертационния труд 

     Целите и задачите на дисертационната работа са свързани с развитието на два метода, 

подходящи за измерване на РБГ и са формулирани по следния начин: 

     Цел 1: Развитие на метода на дифузионните камери за кумулативни измервания на 
222

Rn 

За постигането на тази цел е необходимо решаването на следните задачи: 

- Разработване на нов алгоритъм за автоматично броене на следи и сравняването му с 

утвърдения метод за визуално броена 

- Разработване и сравнение между различни видове камери 

- Разработване на процедура за калибриране на дифузионните камери при 

автоматично броене на следите с новиразработения алторитъм 

     Цел 2: Разработване на поликарбонатен метод за измеравне на бета-радиоактивни 

благородни газове. 

Формулирани са следните задачи: 

- Изследване приложимостта на методи за други РБГ /освен радон/ 

- Разработване и валидиране на модел, описващ процесите на транспорт на РБГ в 

поликарбонати и изследване на възможностите на модела чрез определяне на 

величини от практически интерес 

- Разработване и валидиране на числен подход за определяне на ефективността пре 

измерване на бета – РБГ. 

3. Структура, резултати и приноси 

Дисертацията е написана на 126 стр.,приложена е библиография от 130 литературни 

източника и две приложения. Състои се от увод, обзор на методите за измерване на РБГ, 

две експериментални глави и заключение. 

 Литературният обзор обстойно разглежда и дискутира възможностите на методите 

за измерване на РБГ. Около 50% от цитираната литература е публикувана след 2000 г., 

което е едно потвърждение на актуалността на тематиката. 

В изпълнение на поставените цели и задачи в гл. III, докторантът е представил 

подробно описание и дискусия на проведената от него експериментална работа по 

разработване и валидиране на метод за автоматично броене на следи SSNTD, като за тази 

цел е разработен специален компютърен код. За прилагане на метода за автоматично 



броене на следи от дифузионни камери е проведено калибриране и изследване на 

зависимостта на калибровъчния коефициент от конструктивните особености на камерата. 

Гл. IV от дисертацията е посветена на поликарбонатния метод за измерване на РБГ. 

Обърнато е основно внимание на приложението на метода за определяне на други РБГ 

освен радон, разтворени във вода и на количественото описание на разпределението на 

РБГ в поликарбонатнти образци. Описани и дискутирани са подробно проведените 

експерименти за измерване на
 85

Kr във вода. Разработен е теоретичен модел, описващ 

количествено процесите на сорбция и десорбция на РБГ в поликарбонати. По този начин е 

създадена възможност за измерване на РБГ след облъчване и измерване на поликарбонат. 

На тази база са предложени методи за определяне коефициента на разпределение и 

дължината на дифузия на РБГ в поликарбонати. Следва да се отбележи и използването на 

теоретичен модел за планиране и оптимизиране на експериментите по сорбция и 

десорбция на РБГ в полисарбонати. 

Основните приноси в дисертацията са: 

- Предложени и валидирани са методи за числено определяне на ефективността при 

измерване на РБГ чрез абсорбция в поликарбонати и общо бета броена и за оценка на 

приноса на алфа частици към сигнала от общо бета броене, в случая на смесен 

източник 

- Изследвана е възможността за забавяне и спиране на десорбцията на РБГ от 

поликарбонати чрез съхранение при ниски температури с цел провеждане на 

измервания дълго време след края на облъчването. 

- На базата на теоретичния модел е разработен компютърен код за пресмятания с 

контролирана точност и е оценена MDAС 
133

Xe във въздух при измерване на 

абсорбция в поликарбонати и гама-спектрометрия 

- Проведено е калибриране на два типа дифузионни камери със SSNTD при 

автоматично и визуално броене на следите. 

- Разработен е метод за определяне на дължината  на дифузия и коефициента на 

разпределение на РБГ в поликарбонати и е определен коефициента на дифузия на 

радон в различни полимерни материали. 

- Експериментално е валидиран предложеният теоретичен модел, описващ сорбцията 

и десорбцията на РБГ в поликарбонати. 



- Демонстрирана е приложимостта на метода за измерване на РБГ чрез абсорбция в 

поликарбонати за измерване на 
85

Kr във води. 

- Валидиран е предложеният алгоритъм за автоматично броене на химически ецвани 

следи в твърдотелни детектори Kоdak Pathe LR115/II , както и за друг тип SSNTD- 

Makrofol. 

4. Публикации 

Основните резултати са публикувани в 7 научни съобщения, 6 от които са в 

реферирани международни списания. Резултати са представени и на 3 конференции с 

международно участие. Докторантът е първи автор в 2 публикации, втори автор в една и 

трети и следващ в 4. Не поставям под съмнение основния личен принос на докторанта в 

изработването на дисертационния труд. 

5. Бележки към дисертацията 

- Според мен работата би спечелила, ако формулирането на целите и задачите не беше 

направено още в увода, а беше следствие от направения литературен обзор. По този 

начин би се избегнало непрекъснатото преплитане на литература и предходни 

изследвания в гл. III  и  IV при въвеждане на отделните задачи. 

- Не считам , че терминът “миграция” е употребен удачно в заглавието на 

дисертацията. Още повече, че за миграция в самата дисертация не се говори. 

- Би ми се искало да видя реални приложения на предложените методи за определяне 

на РБГ, но това вероятно предстои да бъде направено. 

 

6. Заключение 

Представената дисертация представлява голямо по обем и пълно изследване с прецизно 

проведена експериментална работа и създадени теоретични модели. Обемът от работа и 

постигнатите резултати, според мен, надхвърлят значително изискванията за получаване 

на образователната и научна степен “доктор”. 

Поради това убедено препоръчвам да бъде присъдена на Страхил Бойчев 

Георгиев образователната и научна степен “доктор”. 

 

 

17.05.2012 г.                                     проф. дхн Румяна Георгиева Джингова- Костадинова 


