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Радиоактивните елементи и радиоактивните лъчения се използват широко в 

модерната наука. С малки количества радиоактивни елементи учените, инженерите 

и лекарите изследват движението на определени вещества в най-разнообразни 

системи. Чрез измерване на поглъщането на радиоактивните лъчения във 

веществата може да се установят най- различни техни свойства, както и да се 

контролират и изучават различни технологични процеси. Изключително 

приложение в практиката намират гама облъчвателните инсталации, ускорителите 

на електрони и други елементарни частици. Някой от най-разпространените и 

използвани радиоактивни елементи са: 

Тритий (3
1H) с β- тип разпад, изотоп на водорода, използван в биологични 

изследвания и за увеличаване на мощноста на ядрените оръжия, периодът на 

полуразпадът му е 12,3 г. 

Въглерод-14 (14
бС) с β- разпад, използва се за радиоактивно датиране, периодът на 

полуразпадът му е 5730 г. 

Кислород-15(15
8 О) с β+ разпад е краткоживущ изотоп накислорода, който се 

получава в циклоторните. Използва се за медицинска диагностика в позитронната 

томография. Период на полуразпад-2,03 минути. 

Калий-40(40
19К) с β- разпад е доминиращ радиоактивен източник в човешкия 

организъм с период на полуразпад 1,25.109 г. Използва се за радиоактивно 

датиране. 

Кобалт-60(60
27Со) с период на полуразпад 5,27 г., използван като източник в гама 

облъчвателни инсталации, гама дефектоскопски апарати и др. 

Стронций-90(90
38Sr) с β-  разпад и период на полуразпад 29 г. е продукт на делене 

в ядрените реактори схими ческо поведение, като елемента калций. При поглъщане 

се отлага в костите на живите организми. 



Йод-131(131
53I) с β разпад и период на полуразпад 8,04 дни е също продукт на 

делене в ядрените реактори, основен замърсител при ядрени аварии и ядрени 

взривове. 

Цезий-137(137
55С8) с период на полуразпад 30,2 г., използван като източник в гама 

облъчващи инсталации, гама дефектоскопски апарати и др.  

Радон-222(222
86Rn) с α разпад е радиоактивен газ, образуващ се при разпадането на 

радий-226. Той се излъчва от бетона и матералите, изграждащи стените и подовете 

на сградите. Период на полуразпад-3,82 дни. 

Радий-226(226
88Ra) с α разпад е радиоактивен елемент с висока радиотоксичност. 

Дъщерен продукт в радиоактивното семейство на 238
92Ra и период на полуразпад 

1600 г. 

Уран-235(235
92U) с α разпад и период на полуразпад 7,3.108 г. е родоначалник на 

актиниевото радиоактивно семейство. Делящ се изотоп със съдържание 0.714% в 

изотопната смес на природния уран. Използва се основно, като реакторно гориво. 

Уран-238(238
92U) с α разпад и период на полуразпад 4,47.109 г. е родоначалник на 

урановото радиоактивно семейство. Съдържание в изотопната природна смес на 

урана — 99,28%. Използва се, като гориво в ядрените реактори с бързи неутрони. 

Плутоний-239(239
94Рu) с α разпад и период на полуразпад 24 110 г. е делящ се 

изотоп използван за производство на ядрени оръжия. 

Видове радиоактивност според частиците 

 

 

Фиг.1 Алфа-разпад на частица 

 

α-разпад се нарича спонтанното разпадане на атомното ядро, вследствие на което се 

получават дъщерно ядро и α-частица (ядро на 4He). Алфа частиците се състоят от 

два протона и два неутрона. Алфа разпадът е характерен за тежките ядра, с масово 

число  А≥140.   .  Алфа лъчите проникват само няколко 

хилядни от сантиметъра в алуминиево фолио и трудно проникват през лист хартия. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9


Притежават значителна йонизираща способност и са особено опасни при вътрешно 

облъчване, ако попаднат в меките тъкани на организма с храна или въздух. 

 

 

 Фиг.2 Бета-разпад на частица 

 

 

Бета-лъчите са ускорени потоци от високоенергийни електрони или позитрони. 

Бета-активността е съпроводена с излъчване на неутрино (антинеутрино), което 

обяснява непрекъснатия енергиен спектър при този тип разпад. Бета лъчите имат 

по-голяма проникваща способност и за разлика от алфа-лъчите представляват 

опасност и при външно облъчване. При (β-) разпад се осъществява ядрен процес на 

превръщане на ядрен неутрон в протон, който остава в ядрото и повишава поредния 

номер с единица (в пространството се излъчват електрон и антинеутрино). При (β+) 

се извършва аналогичен процес: ядрен протон се превръща в неутрон (поредния 

номер се понижава с едно) и ядрото излъчва позитрон и неутрино. Позитроните 

анихилират мигновено след излъчването си, което е причина за съпътстващо гама-

лъчение. 

Гама-лъчение 

 

Фиг.3 Гама-разпад на частица 



 

Гама лъчите са поток от високоенергийни електромагнитни вълни с много малка 

дължина на вълната (намират се най-ляво в спектъра). Поради това, че не 

притежават маса, проникващата им способност е по-голяма спрямо алфа и бета 

лъченията. Това ги прави изключително опасни както при вътрешно, така и при 

външно облъчване. На практика могат да изминат стотици метри във въздуха. 

Сравнително добра защитна роля от гама лъчения могат да окажат екраниращи 

материали от тежки метали (предимно олово) в съчетание с дебели бетонни 

прегради.  

 

Характеристики на радионуклеидите 

 Период на полуразпад —t1/2 — времето, за което се разпада половината от 

изходното количество радиоактивно вещество, с други думи, радиоактивността 

намалява наполовина. 

 Средно време на живот —τ — средното време на живот на радиоактивна 

частица. 

 Константа на разпад —λ — реципрочната стойност на средно време на живот 

- статистическата вероятност за протичане на разпад. 

Променливи: 

 Активност A — брой разпаднали се ядра за единица време, Bq. 

 Брой ядра — N — общият брой ядра в зададено време. 

 Специфична активност — As — повърхностна, масова или обемна: 

активността съпоставена към единица повърхност, маса или обем. 

Връзката между тези величини се дава с: 

 

 

Активността е количествена характеристика за определена проба от даден 

материал. Тя няма абсолютна стойност, както константата на разпад и 

периода на полуразпад. 

 

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1


 

 

Археологическите приложения 

Антиките  могат да бъдат датирани чрез измерване на тяхната естествена 

радиоактивност .Популярни техники включват "въглерод-14 датиране " и 

"термолуминесцентно датиране ". Те са полезни инструменти в геоложки, 

антропологически и археологически изследвания. 

Въглерод -14 се получава, когато космическите лъчи бомбардират 

атмосферата. Въглерод-14 се окислява до въглероден диоксид и се абсорбира от 

растенията. Междувременно, животните консумират  растения и по този начин и  

по-голямата част на органични материали съдържащи определено количество на 

въглерод-14. Веднага след като растенията или животните изчезнат , поглъщането 

на въглерод-14 ще се преустанови и количеството на въглерод-14 ще намалее с 

времето поради радиоактивния разпад. Периода на полуразпад  на въглерод-14 е 

около 5730 години. Чрез измерване на количеството на въглерод-14 в древни 

органични материали, може да се оцени времето, когато е умрял организма. 

Следи от естествени радиоактивни материали, като уран, торий и калий, с период 

на полуразпад до един  милиард години съществуват в почвата. Когато 

неорганичен кристал в глина се облъчва от горните радиоактивни материали, част 

от радиацията се освобождава  под формата на светлина, а останалата се поглъща в 

кристала.  Когато този кристал се нагрява, акумулираната енергия се освобождава  

като светлина, т.нар термолуминесцентен ефект. Термолуминесцентното датане 

може да се използва за да се определи колко време е изтекло от последният път, 

когато обектът е бил нагряван. По-старите обекти излъчват повече светлина. 

Термолуминесцентното датиране обикновено се използва за определяне на 

възрастта на керамика. 

Промишлени и селскостопански приложения 

В промишлената индустрия гама лъчи с висока проникваща способност се 

използват за откриване на  дефекти в изображението на  заварки и метални 

отливки. В допълнение, радиация се използва широко в автоматизирания контрол 

на качеството на производствените линии, като например да се измери нивото на 

течността в кутии за напитки или плътност на тютюна в цигарите. Тя се използва и 

за измерване на дебелината на посребрени или галванзирани предмети и за  

премахване на статични заряди в индустрията. 



В селскостопанската индустрия , радиоизотопи обикновено се използват като 

маркери. В допълнение, радиация може да се използва за унищожаване на 

насекоми.  Sterile Insect Technique (SIT) се прилага за инхибиране на 

възпроизвеждането  на насекомите, така че да се намали тяхната 

популация. Операциите по SIT проведени в Мексико са били успешни в 

намаляването на броя на вредителите значително. С подкрепата на Организацията 

на  обединените нации - ООН за прехрана и земеделие (FAO) и Международната 

агенция за атомна енергия (МААЕ), програмите на  SIT са в ход в редица страни. 

 

 

 

Метод на белязаните атоми 

Методът на „белязаните атоми“ се свежда до включване на радиоактивно вещество 

в даден процес или в изследван материал, след което се наблюдава неговото 

движение и разпределение. Предпоставката за използване на „белязаните атоми“ 

или още наречени радиоизотопни индикатори е, че те са химически идентични на 

стабилните нуклиди на същите елементи, т.е. заместването на атома на водорода с 

атоми на деутерий или тритий не изменя типа или здравината на химичните връзки 

и не оказва влияние на физичните свойства на даденото съединение. До момента на 

своето радиоактивно разпадане радиоизотопният индикатор не се отличава от 

стабилния атом на същия елемент, освен по своята маса. При радиоактивно 

разпадане атомът се регистрира, след което той се превръща друг елемент и 

последващото му поведение не представлява интерес. 

С метода на „белязаните атоми“ във вентилацията се изследват процесите на 

филтрация и скоростта на потоците на газовете, количеството на пренасяното 

вещество, наличието на пробиви. 

В металургията чрез „белязани атоми“ се изследват процесите на кристализация, 

анализират се съставът и структурата на метални детайли, а в машиностроенето се 

отчита износването на машинните елементи, качествата на маслата, корозията на 

металите и пр. Инженерите изучават механичните системи с помощта на 

радиоактивни изотопи, включвайки ги в машинните лагери и след това чрез 

измерване на радиоактивността на машинното масло те успяват да определят 

степента на износване на триещите се повърхности. Най-широко приложение е 

получил методът на „белязаните атоми“ за изследване на химични реакции и 

биологични процеси. Това се дължи на факта, че радиоактивното разпадане на 



всеки атом „издава“ неговото положение чрез метода на белязаните атоми е 

изследван процесът на фотосинтеза, който се извършва в растенията. Той се състои 

в трансформация под въздействие на светлината на въглеродния диоксид от 

въздуха и водата във въглеводород, кислород и вода 

6СО2 + 12Н2О → С 6 H 1 2 O 6  + 6O2 + 6Н2О. 

С помощта на радиоактивните атоми са идентифицирани междинните етапи на 

процеса. Изследваните растения се поставят в атмосфера на въглероден диоксид, 

„белязан“ с въглерод-14, като се облъчват със светлина през различни периоди от 

време с различна продължителност, след което с помощта на хроматографски 

методи се анализират различните молекулярни съставки в растенията. 

Присъстивето на радиоактивния въглерод е указание за участието на въглеродния 

диоксид в процеса на фотосинтеза. По подобен начин е установен пътят и 

участието на фосфора и водорода във фотосинтезата, като са изследвани 

съдържанията на радиоактивния фосфор и трития в растенията. Ако в дадено 

кристално вещество се внедри радиоактивен газ, изследвайки количеството на газа, 

което се отделя при неговото нагряване, може да се определи еманиращата му 

способност, която е свързана със структурните изменения, които претърпява 

веществото при повишена температура. Тези изследвания са важни за стъкларската, 

керамичната и циментовата промишленост, за производството на полупроводници, 

лакове, покрития и др. Изследванията на реакциите на повърхността на метали, 

сплави и руди имат много голямо значение за флотацията, корозията, 

метализацията и обработката на веществата. С помощта на радиоактивни 

индикатори може да се изследва йонния обмен между анионите от метална 

повърхност и йоните наметалите в разтвори. 

Радиоактивните индикатори се използват и при изследване на водите и водните 

ресурси - за измерване количеството на валежите, скоростта и посоката на 

теченията, филтрацията на водите в езера, язовири, канали и динамиката на водите 

в тях, връзките между различни водоеми, произходът на водата, движението на 

подпочвените води. 

Като индикатори се използват естествено разпространените в природата въглерод-

14, тритий и някои изкуствени радионуклиди. Речните отоци може да бъдат 

определяни чрез въвеждане на даден радионуклид във водите и измерване на 

времето, необходимо за достигането му до датчици, разположени на известно 

разстояние по течението на реките. За избягване на опасността от замърсяване с 

битови и промишлени отпадни води също се извършват анализи с помощта на 

радиоактивни индикатори, като много точно се определят местата на тяхното 

изхвърляне и дълбочината. Разходите при прилагане на ядрените методи в 

хидрологията са пониски в сравнение с тези при останалите методи и дават 

уникална информация, която е недостъпна по друг начин. За изследване на 



циркулацията на водите в морета и океани се използват изотопите на берилия и 

хлора. Ядрото 10
4Ве има период на полуразпадане Т = 1,6.106 г. То се образува под 

въздействие на космичните лъчи и се среща в океанските и морските утайки, което 

позволява да бъде използвано за изучаване на динамиката на процесите при дъното 

на моретата и океаните. При взаимодействие на космичните лъчи с ядрата на 

аргона от въздуха се образува радиоактивния изотоп 36
17С1 (Т = 3.105 г.). Същият се 

отлага на повърхността на водните басейни. За да достигне до водата на океанското 

или морското дъно за този изотоп е необходимо време от порядъка на милиони 

години. По съдържанието му в дънните утайки може да се определи времето за 

циркулация на морската и океанската вода по вертикала, което е важно за 

изучаване на процеса на утаяване на радиоактивните отпадъци. Методът на 

„белязаните атоми“ се прилага за изучаване на ефективността на смесването, което 

е важна технологична операция за много отрасли на промишлеността. 

Нееднородното смесване води много често до лошо качество на продукцията, 

загуба на енергийни и финансови ресурси и време. Чрез добавяне на радионуклид в 

апаратурата за смесване или чрез белязани атоми в някои от компонентите може да 

бъде проследено приближаването на системата към равновесно състояние, като се 

измерва активността на периодично вземани проби от хомогенизиращата се среда. 

Методът се прилага за установяване на хомогенизацията на бетона, на смеси от 

нефтопродукти, на еднородността на стъкломаса. 

Изучаването на взаимодействието на живите организми с околната среда също е 

възможно с метода на „белязаните атоми“, тъй като множеството от тях са 

свързани в общи хранителни вериги. В селското стопанство те се използват за 

изучаване на асимилирането на микроелементи, необходими за израстването на 

растенията. По този метод се установява за животните необходимостта от храни 

със съдържание на определени елементи, като противодействие на някои 

заболявания. 

 

Приложение на метода на белязаните атоми в минното дело и 
геологията 

Физико-химичните процеси при флотацията се анализират също с метода на 

белязаните атоми. По правило се използват в-радиоактивни препарати, като 

въглерод-14, калций-45, фосфор-32, сяра-35, за да се избегне тежката радиационна 

защита. Ако се използват флотационни реагенти с разтворени в тях малки 

количества радиоактивни изотопи, може лесно да се проследят процесите, 

протичащи на повърхността на минералните частици в пулпа. Количеството на 



погълнатия реагент от даден минерал се определя, като в разтвора се добавя 

известно количество радиоактивно вещество и се измерва неговата активност. След 

смесване на реагента със съответния минерал и впоследствие след филтриране на 

разтвора от минералните частици, отново се определя неговата активност. 

Сравняването на получените стойности за активността дава възможност да се 

определи количеството на погълнатия от минералните частици реагент. При 

прилагането на този метод трябва да съществува увереност, че радиоактивният 

елемент не реагира химически с минералните частици. Методът на белязаните 

атоми се използва и за контрол върху ефективността на процеса на гравитационно 

обогатяване, като добавяното радиоактивно вещество трябва да има плътност 

близка до тази на плътността на полезния продукт. Като се измери активността на 

обогатявания материал на входа на обогатителната установка и се регистрира 

активността на материала на нейния изход може да се определи ефективността на 

обогатителния процес. Смесването на въглища в дву-, три- или многокомпонентна 

шихта се контролира с белязаните атоми на радиоактивните изотопи фосфор-32 

или сяра-35. Радиоактивните елементи се разтварят във вода и се смесват с една от 

фракциите на шихтата. 

Чрез анализ на отбрани проби от смесителната машина в процеса на работа същата 

може да се настройва и да се оцени оптималното време на смесване. Изучаването 

на филтрацията на газове и течности, на газоотделянето, на динамиката на шахтни 

води се извършва също чрез белязани атоми. За контрол върху движението на 

шахтните води се използват най-често изотопите йод-131 и бром-82, които слабо се 

поглъщат от скалите, а за изследване на движението на метана в порите на 

въглищните пластове в тях се въвежда изотопът криптон-85 чрез специално 

прокарани сондажи и по отделянето му от пластовете се съди за движението на 

метана. Контрол върху плътността на пластовете в дълбочината на въглищни 

масиви се извършва, като в тях се прокарват успоредни сондажи, в единия от които 

се поставя радиоактивен източник кобалт-60, а в другия на същото ниво се въвежда 

измерителна апаратура. По такъв начин се отчита поглъщането на лъчението от 

пластовете на различни дълбочини. Изменението на интензитета на преминалото 

през въглищния пласт лъчение е пропорционално на неговата плътност. Методът 

на белязаните атоми, наречен „гама локация“, се използва за анализ на процеса на 

разслоение на подвижни среди. Фини зърна от изотопа кобалт-60, затворени в 

ампули, с активност 1ч5 цС1, се поставят в разслояващата се среда. Фиксирането 

на частиците и тяхното движение във времето се следи със система от детектори,  

разположени в три координатни направления.  

 

 



Приложение на радиоактивните източници и ядрените методи в 
техниката и промишлеността 

Радиоактивните източници в съчетание с подходящи детектори на 

лъчение се използват за контрол и управление на най-различни 

автоматизирани промишлени процеси, като радиоактивни нивомери и 

превключватели за газове, течности и насипни вещества. С тяхна помощ се 

определят дебелини на покрития, плътност на течности, прахообразни вещества 

или твърди тела. 

Приоритетно радиоактивните източници и детектори на лъчения се използват в 

труднодостъпни места и условия, в които директното прилагане на други методи е 

затруднено, например при високи температури и налягания, отровни и корозионни 

среди и пр. Радиоизотопните измерители представляват измерителна система, 

състояща се от две части: радиоактивен източник и детектор , поставе ни по 

определен начин един спрямо друг. Най-често те се разполагат един срещу друг, 

при което детекторът регистрира лъчението преминало през даден образец, 

съответно се измерва и погълнатото от веществото на образеца лъчение Чрез 

приборите, измерващи отразеното от изследваното вещество лъчение, се определят 

дебелината на отразяващия материал и неговата електронна плътност, която пряко 

е свързана с химичния състав на веществото. Обратното разсейване на електрони 

от органични съединения зависи от съдържанието на водород и не зависи от 

съдържанието на въглерод, азот и кислород в тях. С помощта на прибор за 

изследване на обратното разсейване на електрони, излъчени при бета 

радиоактивното разпадане на стронций-90 от източник с активност 10 mCi, може да 

се определи с точност 0,03% за 20 min съдържанието на водород в образец с обем 

около 10 ml. Методът е неразрушителен и превъзхожда по чувствителност другите 

известни аналитични методи за измерване. Рентгеновата дефектоскопия и гама-

дефектоскопията се използват за неразрушителен контрол на материали и изделия. 

Принципът на тези методи се основава на различното поглъщане на рентгенови и 

гама лъчи от материали с различаваща се плътност. Рентгеновата дефектоскопия се 

използва предимно в стационарни условия понеже изисква електрично захранване 

и високоволтов трансформатор, но гама- дефектоскопията се прилага и в полеви 

условия. Проверката на качеството на заварките на дълги тръбопроводи се 

извършва с дистанционно управляеми колички с радиоактивни източници, 

оборудвани с филми за регистрация и запис на преминалото през контролираната 

заварка лъчение. Рентгеновата дефектоскопия и гама-дефектоскопията се прилагат 

за определяне на качеството на железобетонните конструкции, за установяване 

наличието на кухини в различни отливки и на дефекти в крилата на самолетите и 

самолетните турбини, за контрол над взривни вещества и оръжия. 



 

 

Радиационно-химичен синтез 

Чрез облъчване с радиоактивни лъчения се постигат целенасочени изменения в 

структурата на материалите поради това, че лъчението може да предизвиква 

химични реакции. За получаване на бетон-полимерни материали с повишена 

влагоустойчивост и якост бетонните тела се пропиват и насищат с мономер и при 

последващо облъчване се извършва полимеризация на мономера в структурата на 

бетона. По тази технология се вулканизират гумени изделия и се извършва 

радиационно-химичен синтез на различни съединения и др. Облъчвателните 

установки за тези цели използват източници на гама лъчи, като кобалт-60 и цезий-

137. Те се използват и за стерилизация на различни хранителни продукти, семена, 

медицински инструменти и др. Облъчване с доза около 107 rad повишава степента 

на полимеризация в обикновения полиетилен с 60% и повишава неговата 

термоустойчивост. Облъчването с гама лъчи води до съполимеризация на 

синтетични и природни полимери, например на дървесина, хартия и памук със 

стирол. Така чрез пропиване на дървесина с мономер с последващо облъчване с 

гама лъчи се получават дървено- пластични материали с висока твърдост и якост. 

При облъчване с гама кванти от радиоактивен източник 60
27Со се инициират 

реакции за получаване на анестетик (етилов бромид). Смес на етилен и 

бромоводород се облъчва с гама кванти, молекулите на бромоводорода се разлагат 

и йонизираните атоми на брома атакуват молекулите на етилена, след което се 

образува продукт, който реагира с бромоводорода и се получаваанестетик 

γ + HBr → H+ + Br— 

      Br— + C2H4 → BrC2H4
—  

 BrC2H4
— + HBr → BrC2H5 + Br—  

 

Образуваният йон на брома предизвиква верижна реакция, като атакува нови 

молекули на етилена с много висок добив на реакцията.Радиационно-химичният 

синтез се прилага в процеса на производство и херметизиране на 

полупроводникови прибори, а чрез целенасочено въздействие на лъчението върху 

диелектричните материали може да се изменят техните оптични и механични 

свойства.



 

 

Този метод притежава някои преимущества пред фотохимичните и каталитичните 

процеси, тъй като реакциите протичат при нормална температура; скоростта им 

може да се контролира и не изисква скъпоструващи катализатори; може да се 

използват външни източници на лъчение,които проникват в реакционния съд; 

разпределението на енергията е еднороднов обема и реакциите се инициират и в 

твърди тела. 

Приложение на йонизиращите лъчения в медицината 

С откриването на рентгеновите лъчи от Вилхелм Рьонтген през 1895 г. много бързо 

се развива класическата рентгенова диагностика. Тя се основавана свойството на 

рентгеновите лъчи да преминават без поглъщане през меките тъкани и силно да се 

поглъщат от костите на човешкото тяло. Това дава възможност за точно 

диагностициране на счупвания и травми. При вкарване в определени органи на 

нерадиоактивен материал с висок ефективен атомен номер, например бариева каша 

в стомаха при гастроентерологични изследвания, последните служат като 

контрастна среда за по-добро визуализиране на изследваните органи. Този метод 

има известни ограничения, свързани с това, че меките тъкани не подлежат на 

визуализация и се получава двумерно изображение на обекта, което не дава 

пълната картина на съответните изменения. В съвременната медицина 

приложението на радиацията е огромно - от традиционните апарати за рентгенови 

снимки до компютърните томографи, използвани за най-качествена диагностика и 

рентгеновите терапевтични апарати и ускорителите. Прилагането на модерна 

ядрена апаратура, като гама камери, ускорители за производство на изотопи и 

създаване на мощни снопове от йонизиращи частици, използването на 

краткоживущи радионуклиди и подходящи радиофармацевтични съединения за 

ниско лъчево натоварване на пациентите, в съчетание с компютърна техника са в 

основата на ядрената (нуклеарната) медицина. Едно от най-сериозните постижения 

в образната диагностика е томографията, която позволява да се изследват 

определени разрези от вътрешната структура на човешкото тяло чрез използване на 

външно рентгеново лъчение или на въведени в организма радиоактивни изотопи. 

Изключително ценно и перспективно направление на развитие на ядрените 

технологии е създаването на микрофилтри за приложение в различни области на 

науката и техниката. С помощта на мощни ускорени снопове от тежки йони, 

използвани в качеството на „микроигли“ се получават много фини и уникални по 

своите качества ядрени филтри. За тяхното производство може да се използва 

практически всеки полимерен материал - лавсан, поликарбонат, фотополимери и 

др., в зависимост от условията на неговото приложение. При преминаване през 

тънки пластинки от полимерния материал, с дебелини 5ч10 цш, тежките йони 



 

 

(например аргон или ксенон) създават радиационни канали със силно нарушена 

структура на веществото. С помощта на допълнителна химична обработка се 

получават почти еднакви цилиндрични канали, пронизващи цялата дебелина на 

пластинката, които в зависимост от условията може да имат диаметри от хилядни 

части от микрона до десетки микрони. Размерите на каналите зависят от енергията 

и вида на йоните и метода на последващата обработка. Броят на образуваните 

канали може да се управлява и достига от 105 до 109 cm-2 в зависимост от техния 

диаметър. Съпротивлението на такива филтри по отношение на преминаваща през 

тях течност или газ е малко. Например през 1 ш2 филтрираща повърхност с 

диаметър на каналите 0,2 µm (по малък от размерите на някои бактерии) при 

налягане от 1 atm може да преминат 80 m3 вода или 15.103 m3 газ за денонощие. 

Нефилтрираното твърдо вещество се отделя върху повърхността на филтъра и 

лесно се почиства, като в определени случаи то се отстранява и вследствие на 

хидродинамичното действие на потока на филтрираната течност или на газа. 

Получаването на ядрените филтри не е скъпо и се извършва с висока 

производителност. Една от най-важните области на приложение на ядрените 

филтри е електронната промишленост, като те се използват за изготвяне на 

електронни микросхеми. Водата, киселините и други течности, използвани при 

производството на полупроводниковите прибори трябва да бъдат с висока степен 

на чистота по отношение на прах, бактерии и нежелани примеси. Ядрените филтри 

са много ефективни за концентриране и разделяне на бактериални и вирусни 

препарати, за очистването им от белтъчини и тъканни примеси, както и за 

почистване и сепарация на зърната на фотоемулсии за изготвяне на 

висококачествени фотоматериали. 

 

Защита от лъчения 

За предпазване на хората от вредното действие на лъченията в близост до ядрени 

съоръжения и други източници се прилага екраниране, т.е. между източника на 

лъчението и хората се поставя преграда (екран). Екранът е от подходящ материал, 

който поглъща лъчението и зад екрана то отслабва до допустимото равнище. 

Материалът и неговата дебелина се избират според вида на лъчението. 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD

