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голяма заплаха за здравето на хората. Голяма част от тези проблеми могат да бъдат
решени с прилагането на радиационни технологии за обработка на храни.
Обработването на храните с йонизиращи лъчения има редица предимства пред
традиционните методи (топлинни, химически). То се извършва в крайната опаковка на
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околната среда.
Безопасността и запазването на качествата на облъчените храни са обект на
дългогодишни изследвания. Базирайки се на получените резултати, Международната
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съоръженията, както и държавен контрол при облъчването на храни и търговията с тях;
приемането на технологични и технически стандарти за изискванията при радиационните
процеси (включително дозиметрия, опаковане, етикетиране и др.); стандартизиране на
международен сертификат в съответствие с горните изисквания, който да придружава
облъчената храна като търговски документ.
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УВОД
Радиационните технологии са едно от приложенията на йонизиращите лъчения в
промишлеността. Използват се мощни източници на йонизиращо лъчение ‐
гама‐облъчвателни уредби с вградени източници на йонизиращо лъчение 60Со и 137Cs,
както и ускорители на електрони с енергия от 0,15MeV до 10MeV и мощност на снопа до
50kW за обработка на различни материали, суровини и изделия, с цел подобряване на
техните потребителски или технически параметри. Промишлено приложение са намерили
следните технологии:
− радиационна стерилизация на медицински консумативи и изделия за еднократна
употреба;
− радиационна обработка на храни с цел дезинсекция, деконтаминация, удължаване
срока на годност, подтискане на прорастването, контрол на патогенните
микроорганизми и др.;
− радиационно сушене на лакобояджийски покрития;
− радиационна полимеризация с цел получаване на дървопласти, пеноматериали,
негорими материали и др.;
− радиационна обработка на културни ценности с цел дезинсекция и консервация;
− радиационна деструкция на суровини, например целулоза;
− радиационна обработка на козметика и билкови суровини за фармацевтичната
промишленост с цел деконтаминация;
− радиационна обработка на абразивни материали с цел подобряване на
технологичните параметри;
Радиационната обработка на храни се прилага в много държави, включително и в
България, от 70‐те години на миналия век. Основните причините за това са: постоянно
високите загуби на хранителни продукти при съхранението, транспорта и обработката на
храни в резултат на контаминацията с насекоми и микроорганизми; нарасналият брой на
заболяванията, свързани с консумацията на некачествени храни; необходимостта от
карантинна обработка при международна търговия с хранителни продукти и високите
изисквания към качеството им при износ.
Радиационният метод за третиране на храни има редица предимства пред традиционните
методи ‐ топлинна обработка, замразяване, консервиране и химическо обеззаразяване.
Обработката се извършва в крайната оригинална опаковка на продукта ‐ не съществува
опасност от повторно замърсяване на продукта и в него не остават токсични вещества.
Продуктът може да се консумира веднага след обработката. Запазва се свежият вид и вкус на
продуктите. Технологичният процес е лесен за контролиране и с висока степен на
автоматизация. Разходът на електроенергия е минимален и не се замърсява околната среда.
Независимо от големия брой изследвания на промените, настъпващи в резултат на
радиационната обработка в храните и доказаната им безопасност, потребителите се
отнасят доста резервирано към тези технологии. Това е наложило въвеждането на
специален режим при прилагането им, както и постоянен държавен контрол на
предприятията за радиационна обработка и търговия с облъчени храни. Действащото в
България законодателство е хармонизирано с европейското и гарантира, както качеството
и безопасността на облъчените храни, така и правата на потребителите. В НЦРРЗ е
създадена лаборатория „Контрол на облъчените храни“, чиято дейност осигурява
официалния държавен контрол в тази област.
5

І. РАДИАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБРАБОТКА НА ХРАНИ
1. Радиационни процеси за обработка на храни
Радиационните процеси за обработка на храни представляват облъчване на продукти с
йонизиращи лъчения ‐ гама и рентгеново лъчение и ускорени електрони, за постигане на
различни технологични цели. Основен параметър при тези процеси е погълнатата доза в
облъчвания обект и се задава с минималната погълната доза, достатъчна за постигане на
технологичната цел и максимална погълната доза, при която не настъпват промени в
храните. В някои случаи се използва параметърът средна погълната доза и максималната
допустима нехомогенност на полето. След дългогодишни изследвания е прието, че
максималната погълната доза при всички радиационни процеси за обработка на храни не
трябва да надвишава 10 kGy. Параметрите на радиационните процеси зависят от целта на
обработването, вида на храната, опаковката и други фактори [1, 2, 3].
Облъчването на храни постига следните технологични цели и се прилага в следните
случаи [4, 5]:

− удължаване срока на съхранение  облъчването инактивира гнилостните
микроорганизми и позволява да се удължи времето за съхранение на продуктите,
като запазва в по‐висока степен от процеса на консервиране естествените текстура,
цвят и мирис на храните. Процесът на радиационна обработка не изисква добавяне
на течност, съхраняват се естествените сокове на храните, облъчването става в
крайна за потребителя опаковка, в прясно или замразено състояние;
− стерилизация  радиационно обработени храни може да се съхраняват с години без
използване на хладилна техника (както е в случая и с високотемпературната
стерилизация на храните). По този начин се приготвят храни за военни, космически
и специални медицински цели;
− потискане на зреенето на плодове и зеленчуци и прорастването на кореноплодни;
− дезинсекция ‐ радиационната обработка на храни е алтернатива на фумигацията на
зърно и варива. При нея няма замърсяване на храните с чужди химически вещества;
− контрол на болестотворни микроорганизми  облъчването предотвратява
възникването на опасни болести, причинени от бактерии, паразити и различни
микроорганизми. Такива са често срещаните като микробиално замърсяване в
различни по вид сурови меса и опасни за човека E.coli, Shigella, Campylobacter,
Salmonella, Trichinella, Lysteria, Cyclospora;
Най‐често прилаганата радиационна обработка е микробното деконтаминиране.
Радиационната устойчивост на всеки от микроорганизмите в продукта и общата му степен
на контаминиране са основни критерии за прилагане на обработката, но освен това
отделните видовете контаминиращи микроорганизми са специфични по отношение на
различните по вид и произход продукти. Влияние върху ефективността на процеса
радиационна деконтаминация оказват фактори като вид и начален общ брой на
микроорганизми преди обработката и съдържанието на активна влага в продукта при
обработката и последващото съхраниние.
Степен на микробно контаминиране е в интервала 103 ‐ 108 CfU/g, а най‐чести
контаминанти са бактерии, плесени и дрожди. Известни са някои микробиологични
особености на контаминантите като например вегетативните грам‐отрицателни бактерии
от рода Pseudomonas и ентеропатогенните от родовете Salmonella, Schigella, Eshherihia coli.
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Те са по‐радиационно чувствителни спрямо вегетативните грам‐положителни бактерии, а
споровите форми на родовете Bacillus и Clostridium са по‐устойчиви на облъчване.
Патогенните микроорганизми, предизвикващи хранителни отравяния, са вегетативни
форми на бактерии от родовете Enterobacteriaceae и Escherihi coli. Те са с ниска
радиационна устойчивост. Радиационната устойчивост на плесените е като на
вегетативните бактерии, дрождите са по‐радиационно устойчиви от тях, а вирусите са
най‐високо устойчивите микроорганизми [6]. В много изследвания са направени
сравнения на радиационната обработка с други методи за микробиална деконтаминация.
Резултатите са обобщени в материали от симпозиум, състоял се в Холандия, през 1981 г.
[7]. Установено е, че дози от 5 kGy действат на микроорганизмите аналогично на
фумигацията със смес от 90% етиленов и 10% въглероден оксиди по общото намаление на
мезофилни аеробни бактерии и аеробните микробиални спори, но предимство на
радиационния процес е 100% му ефективност спрямо плесени, за които фумигацията е
неефективна. Дози в интервала 2,5 ‐ 7,5 kGy намаляват общото микробно число (ТСР) с 102
до 103 Cfu/g. Микробиологична стерилност на продуктите, подложени на радиационна
обработка (< 10 бр. Cfu/g), се постига в интервала от 8 ‐ 20 kGy в зависимост от степента на
началното контаминиране на продукта.
Гама‐облъчване от 4 kGy намалява с 99% плесенното контаминиране на подправките,
което е основен проблем при съхранението им при среда с висока влажност.
Допълнително предимство на радиационното третиране е и това, че оцелелите след
обработката плесени са повредени и не се възпроизвеждат.
На облъчване се подлагат около 60 вида храни в света: червени меса (телешко, говеждо),
свинско месо, пилешко и пуешко месо (прясно, мляно, охладено и замразено); подправки;
сухи плодове; зеленчуци; ядки; карантинна обработка на тропически плодове и зеленчуци
(вместо фумигация с химически вредни вещества); пресни плодове и зеленчуци; ензими;
яйчни продукти; морски деликатеси; стерилизация при хранителни диети за медицински,
военни и космически цели.
В Таблица 1 са обобщени данните за различните видове храни, целта на облъчване, дозата,
която се прилага и страните, в които се обработват храни с йонизиращи лъчения.
2. Радиационни съоръжения за обработка на храни
В общия си вид радиационните съоръжения се състоят от облъчвател, складове за
облъчена и необлъчена продукция (при стайна температура, охладени или замразени),
помещения за персонала и службите на предприятието.
За радиационната обработка на храни е позволено да се използват: гама‐лъчения от
радиоизотопи кобалт‐60 и цезий‐137; рентгеново лъчение, генерирано от ускорители на
електрони с енергия на електроните по‐малка от 5 МеV; ускорени електрони с енергия на
електроните до 10 МеV [1, 3].
Облъчвателите, използвани за обработка на храни, са радиоизотопни гама‐уредби и
ускорители на електрони. Гама‐уредбите са различни типове в зависимост от
радиационната защита (местна или обща), вида на облъчвателя (точков, пано, цилиндър и
др.), хранилището на източниците (сухо, водно), системите за придвижването на
продукцията в зоната на облъчване (дискретно, непрекъснато); Активността на
радиоизотпните източници варира от 10 кСi до няколкостотин МСi. Ускорителите на
електрони са също различни типове. При тях варира както енергията на електроните, така
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и плътността на потока електрони и мощността на снопа. Могат да бъдат с непрекъснато
действие и импулсни.
Таблица 1. Облъчване на храни с определена технологична цел и прилагани дози в различни страни в света
Вид храна

1

Картофи, лук, чесън

Против прорастване

0,05‐0,15

2

Зърнени храни,
варива, брашна,
макаронени изделия

Дезинсекция
Контрол на развитието
на плесени

0,2 – 0,5

Удължаване срока на
годност,
карантинна
обработка на ягоди,
манго, фурми, папая,
мандарини, портокали,
гъби

1,0

3

Пресни плодове и
зеленчуци,
тропически плодове и
зеленчуци

Цел на облъчването

Доза
(kGy)

№

Аржентина, Бразилия, Белгия, Италия,
Израел, Китай, Полша, САЩ, Унгария,
Хърватска, ЮАР, Япония
Бразилия, Великобритания, Италия,
Китай, ЮАР, Япония
Бразилия, Белгия, Дания, Индонезия,
Италия, Израел, Китай, Индия, Полша,
Канада, САЩ, Унгария, Финландия,
Франция, Хърватска, ЮАР, Япония
Белгия,
Великобритания,
Израел,
Италия, Канада, Китай, Полша, САЩ,
Франция, Хърватска, ЮАР

4

Бобови храни, ориз

Дезинсекция

5

Сухи и дехидратирани
билки, подправки,
чайове

Дезинсекция,
деконтаминация

10,0

Дезинсекция
Деконтаминация

10,0

Деконтаминация

до 7,5

Китай, Франция, Хърватска, ЮАР

Деконтаминация

10,0

Великобритания, САЩ, Хърватска

9

Пилешки продукти
(пресни, охладени и
замразени)

Удължаване срока на
годност
Дезинсекция
Деконтаминация

3,0

Бразилия, Великобритания, Израел,
Италия, Китай, САЩ, Франция, ЮАР,
Нидерландия, Хърватска

10

Риба и рибни
продукти

Дезинсекция
Деконтаминация

5,0

Бразилия, Италия, Китай, Хърватска,
ЮАР, Япония

Деконтаминация

0,3‐1,0

Италия, Китай, САЩ, Хърватска, ЮАР,
Япония

6

7

8

11

12

13

8

Сухи и дехидратирани
зеленчукови
продукти
Сухи продукти от
животински произход
(яйчен прах, сухо
мляко)
Сухи и дехидратирани
ензимни препарати и
подобрители

Свинско месо,
колбаси (пресни, сухи,
замразени)
Билки, подправки,
храни внос от трети
страни
Морски продукти

0,2‐0,5

Страни,
в които се прилагат радиационни
процеси за обработка на храни
Аржентина,
Бразилия,
Англия,
Индонезия, Индия, Италия, Израел,
Испания, Канада, Китай, Полша, САЩ,
Сирия, Унгария, Франция, Хърватска,
ЮАР, Япония
Бразилия, Великобритания, Израел,
Индонезия, Италия, Канада, Китай,
Русия, САЩ, Унгария, Франция, ЮАР,
Хърватска, Япония

Карантинна обработка

30,0

САЩ, Канада, Китай

Дезинсекция
Деконтаминация

7,0

Белгия, Великобритания, Италия, Китай,
Франция, Хърватска.

Ускорител на електрони с конвейерна система

Промишлен гама облъчвател с конвейерна система

Дизайнът им зависи най‐вече от фирмите производители и използваните технически
решения за ускоряване на електроните и спомагателните системи (вакуумна, газова,
генератори за високо напрежение, системи за сканиране на снопа). Генераторите за
рентгеново лъчение са ускорители, снабдени с мишена от материал с висок атомен номер ‐
стомана, волфрам и др. Облъчвайки мишената с ускорени електрони, се получава спирачно
рентгеново лъчение с непрекъснат енергетичен спектър, чийто максимум зависи, както от
енергията на електроните, така и от материала на мишената [8, 9, 10].
Изборът на облъчвател се определя от следните фактори [1]:
− начин на придвижване на продукцията;
− граници на дозата за обработка на хранителните продукти;
− производителност;
− надеждност;
− системи за безопасност;
− капиталови и експлоатационни разходи;
В зависимост от сферата на използване, облъчвателите могат да са специализирани или
многоцелеви. Специализираните са предназначени за облъчване на краен брой продукти и
обикновено са последно звено в производствения процес. Многоцелевите облъчватели се
използват за облъчване на различни продукти по заявка на външни клиенти.
Добрата производствена практика изисква да се осигури план и начин на работа,
гарантиращи надеждното разделяне на облъчената от необлъчената продукция. Това
може да се постигне чрез контролирано еднопосочно движение на продуктите в рамките
на облъчвателното съоръжение и най‐вече чрез разделяне на складовите площи за
облъчени и необлъчени храни [1, 3].
Облъчвателните съоръжения за радиационна обработка на храни трябва да отговарят на
изискванията за добра хигиенна практика.
Персоналът, обслужващ радиационните уредби, трябва да е с подходящо образование,
добре обучен и компетентен. Освен специализираните обучения за работа с
облъчвателното съоръжение, провеждани от доставчика на съоръжението и обученията
за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения, провеждани от
лицензирани организации, е необходимо персоналът да премине обучение от
международни или национални компетентни органи за радиационна обработка на храни и
методи, средства и процедури на технологичния дозиметричен контрол.
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3. Безопасност на храните, обработени с йонизиращи лъчения
Промените, които настъпват в хранителните продукти в резултат на обработката им с
йонизиращи лъчения, са подробно изследвани в продължение на 30 години. Установено е,
че при технологичните режими на обработка, основните хранителни компоненти
(белтъчини, мазнини, въглехидрати) са относително устойчиви на въздействието на
йонизиращото лъчение.
В облъчените продукти настъпват химически промени при преминаване на високо
енергетични частици през материята. От атомите се избиват електрони и се образуват
йони. Новообразуваните радиолизни продукти реагират помежду си, рекомбинират или
създават нови съединения в хранителния продукт, които може преди облъчването да не са
присъствали в него. Именно на някои от тях се дължи остатъчният нежелан аромат и
привкус. Най‐често протичащата химическа реакция при облъчване на храни е
превръщането на част от съдържащата се в тях вода във водороден пероксид. Но реакции
от този тип протичат и при всички видове консервационни процеси и при топлинните
обработки (готвене). Освен това е установено, че образуващите се пероксиди не са в
опасни концентрации за човешкото здраве. Получаването на по‐високи концентрации
пероксиди и други вредни съединения при облъчване на храни от животински произход се
контролира чрез провеждане на процеса при ниски температури в безкислородна среда и
ниски дози на облъчване.
Приблизително 90% от радиолизните продукти на облъчените храни са известни като
техни естествени компоненти. Някои са мастни киселини, които са идентични с тези от
метаболитните процеси при разграждането на триглицеридите, алкани, алкени, о‐тирозин
или аминокиселини от белтъчините и въглехидратите, компоненти от растителните
восъци, които естествено покриват плодовете (като ябълки, круши и ягодови), а също и
монозахари от въглехидратите. Други от установените радиолизни продукти са
идентични с намерените в готвени меса по традиционни кулинарни методи като
например печене на грил.
Около 10% от радиолизните продукти химически са много подобни на естествените
компоненти на храните. Те са техни стереоизомери или ди и тримери, които имат подобни,
но не идентични физикохимични отнасяния. Именно на тях до голяма степен се дължат
промените във вкусовите качества на облъчените храни.
Всички радиолизни продукти от облъчените храни обаче са прецизно токсикологично
тествани и за режимите, определени за технологичната им обработка не е установен
здравен риск за потребителите.
Облъчването не понижава активността на основните хранителни компоненти
(макронутриенти) и съдържанието им в облъчените храни е като в храните, обработвани
по други традиционно съществуващи методи за съхранение на храни.
Основните промени, които изобщо настъпват в облъчените храни, са главно в намаление на
микронутриентното съдържание на витамините А, С, Е и В‐комплекс. Точно тези са и
витамините, чието съдържание силно намалява и в другите традиционно прилагани
хранителни технологии. При микронутриентите (и по‐специално за групата на
маслоразтворимите витамини) под действие на йонизиращо лъчение има и по‐специфични
промени. Токоферолите, които имат активност на витамин Е, притежават много висока
чувствителност при облъчване в кислородна среда (пероксидация) и при обработката на
10

такива храни се прилагат по‐специални техники за работа в инертна среда. Витамин С
(аскорбинова киселина) количествено намалява при облъчване, но това става чрез
превръщане на аскорбиновата киселина в дехидроаскорбинова. Тази промяна не е
показателна от гледна точка на хранителната му стойност и е напълно съпоставима с
намалението при останалите процеси на съхранение и консервиране на храни. Витамин К е
относително стабилен на облъчване. Ефектите на намаляване на витаминното съдържание
може да се контролират чрез съхранение и облъчване на хранителните продукти в
подходяща инертна среда ‐ при облъчване в охладено или в замразено състояние (ниски
работни температури) и при прилагане на съответни дозови режими за радиационната
обработка, при които да се осигури максимално запазване на ценните компоненти [11].
Съществуват техники за прилагане на комбинирани процеси на радиационна и топлинна
обработка, охлаждане, замразяване, безкислородно опаковане на продуктите, добавяне на
антиоксиданти, за да се гарантира по‐добро запазване на съдържанието на витамини и
протеини в облъчените продукти [12].
Безопасността на повечето радиолизни продукти отдавна е изследвана и прецизно
анализирана. Специфичните вещества (2‐алкил циклобутанони), получени само в резултат
от облъчването на храни, съдържащи животински мазнини, представляват токсикологичен
риск. Относно наличието на 2‐алкил циклобутаноните научната общност се е обединила
около становището, че те са канцерогенни вещества, за които в инвитро експерименти с
плъхове, хранени с облъчено телешко месо, както и за колонни човешки клетки ясно е
установен цитотоксичен и генотоксичен ефект. Приетите режими и условия за радиационна
обработка на храните, съдържащи животински мазнини, при чиято радиолиза се получават
тези специфични продукти, са съобразени с токсичните им свойства.
Във външния вид на облъчените храни от различни групи трудно се установяват промени.
Те са почти аналогични на тези при пастьоризирането, готвенето, консервирането,
охлаждането и замразяването им за по‐дълго съхранение. По тази причина процесът на
облъчване понякога се нарича „студена пастьоризация“.
Специфичният аромат и вкус на растителните подправки е тяхното основно качество, което
трябва да бъде максимално запазено при радиационно‐технологичната обработка. За 6 от
най‐широко прилаганите подправки: черен пипер, червен пипер, мащерка, горчица, майоран
и къри е установено, че съдържанието на различни етерични масла, на които се дължи
спецификата на вкуса и аромата им, не се променя при гама‐облъчване с дози до 14 kGy.
Безопасността на облъчените храни е обект на научни изследвания през повече от пет
десетилетия в целия свят. През 1953‐1958 г. в US Army Medical Department е проведен
експеримент с 41 доброволци, които 15 дни са приемали облъчени храни. Заключението е,
че не са установени нежелани здравни ефекти върху участниците в проучването. По‐късно
през 1986 г. в Китай се провеждат по‐мащабни изследвания ‐ 8 експеримента с участието
на 439 души доброволци за установяване на ефекта от приемането на облъчени храни.
Диетата им е включвала до 60% от състава си храни, облъчени с дози от 0,1 ‐ 8 kGy. По
време и след провеждането на тези експерименти не са установени особени разлики в
клиничните, физиологичните и биохимичните показатели на участниците в тях и на
контролната група, която е получавала необлъчени храни.
През осемдесетте години на миналия век МААЕ финансира международен проект, в който
участва и България, за изследване на безопасността на облъчени храни. Резултатите са
обобщени от ICGFI (Международна група по облъчени храни), съставена от експерти на
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МААЕ, СЗО и ФАО, която излиза със становище, че „всяка храна, облъчена с доза,
необходима за постигане на технологичните цели, е едновременно безопасна за
консумация и адекватна по състав“. Не са установени никакви специфични и неизвестни
вредни продукти, които да възникват само в резултат на облъчването, както и
специфични продукти на радиолизата, в концентрации, които биха навредили на здравето
на хората. Друг извод е, че облъчването не води до повишен микробиологичен риск за
човешкото здраве и не повишава жизнеспособността на патогенните микроорганизми.
Въпреки тези изводи продължават дискусиите относно канцерогенността на свободните
радикали и токсикологичните ефекти на един от радиолизните продукти на мазнините ‐
алкил циклобутаноните. Прилагането на съвременни методи за оценка на
токсикологичните рискове се очаква да даде адекватен отговор на тези въпроси.
4. Научен принос на НЦРРЗ към радиационна обработка на храни
Научно‐приложната работа по въпросите на радиационната обработка на храни в България
започва през 70‐те години на XX век като основни организации, изследващи облъчени храни са
Селскостопанска академия, Национален институт по рентгенология и радиобиология (сега
НЦРРЗ) към Медицинска академия, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към
Българска академия на науките, Лаборатория за изследване на ядрената техника в народното
стопанство, Институт по месопромишленост и др. Работи се в две направления:
− определяне оптималните параметри на радиационните процеси като погълната
доза, мощност на дозата, условия на облъчване;
− изследване безвредността на облъчените храни;
През този период група специалисти от НЦРРЗ активно се включва в работата по тези
проблеми. Дейността е насочена към определяне параметрите на някои технологии, но
най‐вече се обръща внимание върху проучванията за химичните промени, настъпващи в
различните храни под въздействие на йонизиращите лъчения и безвредността им инвиво,
чрез биологични показатели. Експериментите са извършвани изключително с български
продукти, което дава възможност за пряко промишлено приложение на тези технологии в
страната, както и за увеличаване на общата статистика в света по тези проблеми, довела
до признаването на тези технологии в световен мащаб.
В продължение на няколко години е работено по въпросите на радуризацията на пресни
плодове и зеленчуци и радапертизацията на плодови сокове. Експериментите са извършени
с български видове и сортове плодове, имащи важно стопанско значение ‐ праскови, ягоди,
малини, грозде, круши, череши, домати. Продуктите са облъчвани с дози от 0,1 kGy до 3,0
kGy, съхранявани са при различни температури, изследвано е влиянието на опаковката.
Установено е, че при погълнати дози от 3 kGy значително се потиска сапрофитната флора, в
резултат на което срокът на съхранение се увеличава многократно. Основните фактори,
влияещи на процеса, са видовите и сортовите особености на плодовете и зеленчуците;
физиологичното състояние на плодовете при радиационна обработка; степента на
първоначална микробиална контаминация, оптималните режими на съхранение на
продукцията. Изследвани са основните потребителски качества на облъчените продукти и
са констатирани несъществени промени на сухото вещество, слабо намаляване на захарите,
деструкция на някои органични киселини в зависимост от дозата и зрелостта на плодовете,
съществени промени в количеството на аскорбиновата киселина и в динамиката на
каротиноидите, която зависи силно от дозата и степентта на зрелост. Радапертизацията на
соковете е изследвана на базата на експерименти със сок от ябълки. Установени са няколко
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режима на комбинирана обработка чрез облъчване и загряване за получаване на стерилен
сок, както следва: с 4,0, 5,0 и 6,0 kGy и загряване при 55°С, 60°С и 70°С за 15, 10 и 5 минути.
Окислително‐редукционният потенциал в облъчения сок намалява значително, захарите се
променят слабо, органичните киселини се променят съществено.
Радиационната обработка на сушени плодове и зеленчуци е извършена с цел намаляване
на времето на сваряване на плодовете и степента на рехидратация. Експериментите са
извършени със сушени ябълки, сини сливи, моркови, червена капия и лук. Продуктите са
облъчени с дози от 0,3 до 15 kGy и са съхранявани една година.
Направени са изследвания на външния вид, вкусовите качества, определено е време за
сваряване и степента на рехидратация (възстановяване) чрез варене и коефициент на
набъбване по Фрезениус. Констатирано е, че само сушените моркови при облъчване променят
външния си вид, а при сушеният лук вкусът се влошава при дози над 0,5 kGy. Времето за
сваряване значително намалява при дози над 5 kGy, а степента на рехидратация не се
променя.
Радиационната обработка на храни е най‐изследваният метод относно влиянието му
върху здравето на човека. През 70‐те и 80‐те години, в цял свят се работи по тези въпроси, а
специалистите от НЦРРЗ участват в редица международни научни програми на IAEA, FAO и
WHO за изследване на безвредността на облъчените хранителни продукти [15].
Оценка на въздействието на радиационно обработените храни се извършва на базата на
токсичния, гонадотоксичния, генетичен и ембриотоксичен ефект при дългосрочно
хранене на експериментални животни. Изследванията са направени на два етапа: при
хранене на мишки със специална диета от облъчена царевица, сушени сливи и орехови
ядки и при хранене на мишки с облъчено птиче месо. Следени са по три групи мишки, в
продължение на три поколения, като са отчитани следните показатели ‐ среден брой
приплоди, брой на преживелите, тегло на приплодите, хематологични показатели и тегла
(общо и на вътрешните органи).

Подготвени за облъчване пакетирани хранителни продукти

Не са получени отклонения от нормалните значения за групите, хранени с облъчени
храни. Проследени са генетичните ефекти при мъжки и женски мишки, хранени
продължително време с облъчени с йонизиращи лъчения хранителни съставки чрез
тестове за доминантни летални мутации (ДЛМ), хромозомни аберации в полови и
соматични клетки и микроядра в соматични клетки. Не са установени промени в ДЛМ и
фертилитета на мъжки и женски мишки. Не се отчита повишаване на честотата на
хромозомните аберации в половите и соматичните клетки и промени в честотата на
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микроядрата на соматичните клетки при всички изследвани за генотоксичност облъчени
хранителни диети [13, 14, 15, 16].
През 90‐те години на миналия век се осъществява многогодишен проект с основен изпълнител
Център по радиационни технологии и техника към „Металхим Холдинг“ АД и финансиран от
КИАЯМЦ. Подизпълнители на проекта са НЦХМЕХ и НЦРРЗ към МЗ, ИЗР към ССА и редица
производители на храни. Целта на проекта е да се разработят и внедрят технологии за
обработка на различни брашна, ориз, леща, зрял боб, сухи продукти от растителен и
животински произход, подправки, подобрители и добавки за хранително‐вкусовата
промишленост.
Основните задачи на проекта са:
− определяне параметрите (погълната доза, условия на облъчване) за радиационна
дезинсекция на брашна, ориз, леща, зрял боб, сухи продукти;
− определяне параметрите за радиационна деконтаминация на сухи продукти от
растителен произход ‐ подправки, билки, чайове;
− определяне параметрите за радиационна обработка на храни, заразени със
Salmonella (пилешко месо и яйчен меланж);
− определяне параметрите на радиационна обработка на кореноплодни (картофи,
лук, чесън) срещу прорастване;
− определяне на органолептичните и технологични качества на облъчени храни при
различни погълнати дози;
− разработване на технологичен регламент за радиационните технологии при
внедряване на технологиите на гама‐уредба УГ0‐100 на Център „РТТ“ на база
дозиметрични карти при различни опаковки на хранителните продукти;
− полупромишлени проби, за различните продукти, за доказване ефективността на
технологиите;
В рамките на проекта е изследвано влиянието на радиационната обработка върху
пшеничните брашна ‐ тип 500, 650, 700 и 1150; царевично брашно ‐ тип 800 [17], ориз, зрял
боб, леща; сушени плодове ‐ кайсии, ябълки, грозде, сливи, круши, праскови, дюли; сухи билки
и смеси от тях ‐ лайка, жълт кантарион, липа и мащерка; сухи подправки ‐ червен пипер, черен
пипер, ронена чубрица, мляна канела, комбинирана подправъчна смес „Ригана“; сушени
зеленчуци ‐ лук на люспи, домати, червен пипер на люспи, картофи, чесън, яйчен прах [18].
За минимална доза на облъчване с цел дезинсекция, е приета стерилизиращата погълната
доза за съответния вредител, а при деконтаминация ‐ погълнатата доза, унищожаваща
патогенните микроорганизми и намаляваща микробното замърсяване до установени
допустими нива на микробно контаминиране. За максимална погълната доза се приема
дозата, която не променя органолептичните и технологичните параметри на храната.
Изследвани са микробиологичните показатели на продуктите:
− общ брой на мезофилните аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми;
− неспорообразуващи, вегетативни форми на спорообразуващи и спорови форми, CfU/g;
− колиформи в титър от 1,0 g до 10‐4 (‐5) g;
− Salmonella species в 25,0 g от продукта;
− коагулазо‐положителни стафилококи в 1,0 и 0,1 g от продукта;
− Pseudomonas в 1,0 и 0,1 g от продукта;
− аеробни спорообразуващи бактерии от рода Bacillus ‐ вегетативни и спорови
форми, CfU/g;
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−
−
−

ентерококи;
сулфит‐редуциращи клостридии в 0,1 g и в 0,01 g от продукта;
плесени и дрожди, CfU/g;

За различните храни бяха идентифицирани основните вредители (инсекти). За брашна ‐
сив брашнян молец (Ephestia kuchniella zeller), малък брашнян молец (Tribolium castaneum)
и суринамски брашнояд (Oryzaephus surinamensis). За ориз ‐ оризова гъгрица, зърнов
бръмбър, суринамски брашнояд. За боб и леща ‐ житна гъгрица, фасулен зърнояд,
червенокрак зърнояд, лещов зърнояд, зърнов бръмбър, марвитански бръмбър и други. За
сушени плодове и зеленчуци ‐ брашнян акар, суринамски брашнояд, плосък зърнов
бръмбар, малък брашнян молец, житен молец и този по сушените плодове и зеленчуци.
Всеки продукт е облъчван с три дози:
− за деконтаминация ‐ 5,0; 10,0; 15,0 kGy;
− за дезинсекция ‐ 0,2; 0,5; 5,0 kGy;
За всеки продукт са изследвани най‐характерните органолептични и технологични
свойства. За варива ‐ външен вид, форма и цялост на зърната, време за накисване в
чешмяна вода, увеличаване на масата и обема след водопоглъщане, външен вид на
сварената маса, равномерност на сваряването на зърната след топлинна обработка. За
брашна ‐ суров протеин, водопоемност, мокър глутен ‐ количество и качество, число на
падане, време за обработка и размекване на тестото, чупливост на средината. За червен
пипер ‐ външен вид, цвят, аромат, вкус, цвят и аромат след раpтваряне в олио и
приготвяне на запръжка. За сушени зеленчуци ‐ цвят, вкус и мирис, карамелзация на
плодовите захари, време за накисване в чешмяна вода и рехидратация, време за сваряване,
цвят, вкус и мирис след сваряване. За подправки и билки ‐ цвят, вкус и мирис, количество
на етерично‐маслените компоненти.
На база изследване влиянието на лъчението върху стерилитета на горепосочените
вредители, бе определена минималната погълната доза за дезинсекция на различните
храни ‐ за ориз, брашно и сушени плодове и зеленчуци ‐ 0,5 kGy, а за боб и леща ‐ 0,2 kGy.
Изследването на органолептичните и технологични качества на облъчени и необлъчени
проби показа, че радиационната обработка не води до промени в тези качества при
прилагане на дози до 5 kGy. От технологична гледна точка е целесъобразно максималната
погълната доза да се определи като 3хDmin ‐1,5 kGy при дезинсекция.
При деконтаминация минималната погълнатата доза е определена на база микробиалните
изследвания на гореизложените продукти и сравнения между необлъчени и облъчени
проби, т.е достигане на допустими нива на микрофлората, характерна за продукта.
Червеният пипер ‐ най‐важната в българската национална кухня подправка, обикновено е
носител на голям брой микроорганизми (предимно с почвен и нерядко с антропогенен
характер). Наблюдаваните три партиди не съдържаха патогенни микроорганизми, но бяха
с различна степен на контаминиране с мезофилни аеробни бактерии, Bacillus, колиформи,
плесени и дрожди. Това се дължи на различните хигиенни условия на добив и обработка
на пипера. Приложените дози от 5,0; 10,0 и 15,0 kGy ефективно намаляват количеството на
нежеланата, макар и сапрофитна микрофлора. При такъв ефект препоръчителната доза за
облъчване на червен пипер е в рамките на 5,0 kGy.
Сушените зеленчуци и плодове не съдържаха патогенни микроорганизми и антропогенни
замърсители ‐ колиформи, ентерококи, Pseudomonas, сулфитредуциращи клостридии.
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Сушеният лук като продукт, по‐тясно свързан с почвената среда, е с висока степен на
контаминиране. В неговата микрофлора се доказаха в значителни количества Bacillus
cereus и Bacillus mesentericus. Това са микроби с по‐ограничен риск за здравето на човека, но
лукът, влаган в готови ястия и храни, може да повиши общото им микробно съдържание.
Устойчивите след технологична обработка спори на тези микроби стават част от
остатъчната микрофлора на готовите ястия и това следва да се взема под внимание.
Сушените сливи са слабо контаминирани с аеробни бацили, те съдържат по‐голямо
количество плесени. И за двата продукта облъчване от 5,0 kGy ефективно намалява броя
на вегетативните и спорови форми на рода Bacillus и на плесените.
Чубрица – сушена, ронена ‐ изследваните три партиди са с висока степен на контаминиране със
сапрофитни микроорганизми и индикаторни видове. Превесът на неспорообразуващите и на
вегетативните форми на аеробните бацили в този вид подправка е очевиден. Налице е
смесена микрофлора с почвен произход и с антропогенен източник при всички операции от
отглеждането, през събирането, сушенето, обработката и пакетирането. Има категорично
високо присъствие на фекално‐индикаторни бактерии. Умерена е степента на контаминиране
с микроскопични гъбички. И при трите партиди най‐малката доза на гама‐облъчване дава
силен ефект върху общия брой на бактериите и плесените, но не осигурява пълно
деконтаминиране от фекалните микроорганизми. Умерен е и ефектът върху споровите форми
на аеробните бацили ‐ вегетативните им форми се повлияват от по‐ниски дози. Най‐високата
доза дава много силен ефект ‐ повече от необходимия. Прието е, че доза от порядъка на 5,0‐6,0
kGy е достатъчна за постигане на освобождаване на чубрицата от сапрофитна,
условно‐патогенна и патогенна микрофлора.
Черен пипер на зърна ‐ необлъчените проби от трите партиди са с обичайната за черен
пипер степен на контаминиране със сапрофитни микроорганизми. Само в една партида
нивото на замърсеност с фекално‐индикаторни бактерии е по‐високо. Най‐ниската доза
гама‐лъчи води до висок ефект върху вегетативните и спорови форми на почвените
аеробни бацили. Но в случая със замърсената с фекални микроорганизми партида тази
доза е недостатъчна. Пълна деконтаминация от тях се постига едва при доза 8,0 ‐ 10,0 kGy.
Анализът на резултатите от това експериментално облъчване дава основание да се
препоръча като подходяща за облъчване на черен пипер дозата от 5,0‐6,0 kGy. По‐висока
от нея следва да се прилага само при специални показания, т.е. при необходимост от
производство на много чисти партиди.
Комбинирана подправка „Ригана“ ‐ естествената микрофлора на наблюдаваните партиди е
сравнително еднаква. Налице е подчертано преобладаване на аеробните спорообразуващи
бактерии с превес на споровите над вегетативните форми. Постоянна находка са и
колиформите. Най‐ниската приложена доза гама‐лъчи е със силен ефект към аеробните
бактерии и с по‐слаб към чревните микроорганизми. Високите дози дават почти пълна
деконтаминация, което не е необходимо за характерното приложение на подправката.
Така според получените данни е препоръчителна доза от 5,0 ‐ 6,0 kGy.
Канела (мляна) ‐ тази етерично‐маслена подправка е с естествена микрофлора, много
по‐оскъдна от тази на разглежданите досега растителни подправки. Представена е от
аеробни бактерии във вегетативна и спорова форми. От чревните неспорообразуващи
бактерии присъствуват в малки количества ентерококите, но отсъстват Enterobacteriaceae.
Това очевидно се дължи на бактерицидния ефект на канеленото етерично масло. Още
най‐ниската доза ‐ 2,9 ‐ 3,7 kGy, гарантира съществен ефект на деконтаминиране, а при 4,4
‐ 4,7 kGy остатъчната микрофлора е минимална.
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Обобщените данни за готварските подправки дават основание да се приеме, че погълната
доза от порядъка на 5,0 ‐ 6,0 kGy е достатъчна за постигане на оптимален ефект върху
микрофлората, като за някои от тях (като канела) са подходящи и по‐ниски дози. На база
тези изследвания за деконтаминация се приема минимална погълната доза от 5,0 kGy.
Изследваните органолептични и технологични параметри на храните, облъчени с дози до
15 kGy, не показват изменения. Съгласно международните стандарти е прието храни да се
облъчват с погълната доза до 10,0 kGy, поради което максималната погълната доза бе
фиксирана на това ниво.
За установяване на параметрите на облъчване на храни, заразени със салмонела, са
направени проучвания върху резистентността на 13 щама Salmonella spp. към гама‐лъчи.
Различията в чувствителността на отделните щамове към гама‐облъчването са
съществени. Определено има изразена щамова индивидуалност. При доза от 2,0 kGy при 7
щама в суспенсиите няма жизнеспособни клетки, при останалите редукцията им е от 3 до 5
log. Със 7 от щамовете е проведени втора серия от облъчвания, с по‐големи дози ‐ 2,0 и 3,0
kGy. При 3,0 kGy оцеляват жизнеспособни клетки само на един щам ‐ Salmonella
typhimurium. Този щам е подбран за провеждане на следващия експеримент ‐ заразяване на
сух яйчен меланж с различни дози бактерии и последващо третиране с различни дози
гама‐лъчи. При ниски инфекциозни дози от порядъка на 103 ‐ 104 CfU/g ефектът при
облъчване с дози 2,0 ‐ 2,5 kGy е пълен. Положителен резултат, т.е. находка на
жизнеспособни клетки на резистентния в досегашния експеримент щам Salmonella
typhimurium в 25,0g и 10,0 g от продукта се наблюдава само в пробата, заразена с големи
инфекциозни дози от порядъка на 105 CfU/g. По‐високи дози гама‐ облъчване ‐ над 3,0 kGy,
надеждно деконтаминират продукта. В изложения експеримент се потвърждава като
достатъчен ефектът на дози от 2,5 kGy за деконтаминиране на сушени яйчни продукти от
салмонела, без допускане на вторични негативни последствия от облъчването.
Така установените технологични параметри са проверени и потвърдени при
полупромишлени изпитвания на гама‐уредба УГ0‐100 и използвани за обработка на
различни храни, както от Центъра по радиационни технологии и техника, така и от
гама‐стерилизатор БУЛГАММА, собственост на „Софарма“ АД.
Лаборатория „Контрол на облъчени храни“ работи по международен проект на МААЕ
„Разработване на технология за радиационна обработка на храни, предназначени за
имунопотиснати пациенти и други целеви групи“ (2011‐2014 г). В проекта участват
България, Аржентина, Бангладеш, Бразилия, Китай, Унгария, Индия, Индонезия, Корея,
Пакистан, Филипини, Португалия, Тунис, Великобритания и САЩ.

Втора среща по проект на МААЕ
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Целта на проекта е изследване и създаване на радиационни технологии за производство
на чисти храни, насочени към пациенти с компрометирана имунна система.
Критериите за избор на изследваните храни са: да са типично български; да се консумират
без последваща обработка; да покриват целодневно меню; да съдържат разнообразна
микрофлора, поради многокомпонентния си състав; теоретично да носят риск от
първично или вторично микробно контаминиране. На радиационна обработка бяха
подложени някои традиционни храни:
− „Балканска ръсеница“ със състав: сол, черен пипер, балканска чубрица, сминдух,
люта чушка, мащерка, риган, чесън на прах;
− „Мюсли плюс“ със състав: овесен, пшеничен, ръжен и ечемичен флейкс, корнфлейкс,
сушени стафиди, смокини, кайсии, ябълки, сини сливи, лешници, бадеми,
слънчогледови и ленени семена;
− салата от чушки с чесън със състав: печени и обелени чушки, магданоз, чесън и
овкусена с олио, оцет, сол, захар и черен пипер;
− кюфтета – печени, със състав: основно свинско и телешко месо, сланина, и различни
подправки ‐ черен и червен пипер, кимион, чубрица и др., соев протеин, нишесте;
− десерт „Скалички“ със състав: основно бисквити, орехи, какао, захар, шоколадов
кувертюр;
− сушени плодове ‐ смес от червени плодове ‐ череши, вишни, арония;
− комплексно меню ‐ „Житна салата“ със състав: жито, орехи, маслини, печени чушки,
лук, подправки, олио и руло „Стефани“: мляно месо, яйца, подправки, задушените
зеленчуци ‐ броколи, грах, карфиол, моркови, зелен боб, картофи, лук;
В двете съпоставяни групи храни (облъчени и необлъчени) бяха изследвани
микробиологичните
показатели:
общ
брой
на
мезофилните
аеробни
и
факултативно‐анаеробни микроорганизми (вегетативни и спорови форми ‐ CfU/g);
Enterobacteriaceae (CfU/g); Ecoli (CfU/g); Сулфитредуциращи клостридии в 1,0 g от
продукта; Bacillus cereus (CfU/g); Salmonella species в 25,0 g от продукта; Коагулазо
положителни стафилококи (Staphylococcus aureus) в 1,0 и 0,1 g от продукта; P. aeruginosa,
(CfU/g); Listeria monocytogenes в 25,0 g от продукта; Плесени и дрожди (CfU/g).
Органолептичните анализи са определени по най‐важните показатели ‐ външен вид, вкус
и мирис. Използвани са международно приетите референтни методи БДС ISO 6658: 2001.
Анализирайки първоначалнните микробиални показатели на храните и състава им
(съдържанието на мазнини), е взето решение сухите продукти да се облъчват със средна
погълната доза 5 kGy, а всички останали с доза 2,5 kGy. Ефектът на радиационната
обработка върху микрофлората в приложената ниска доза е категоричен ‐ общият брой на
микроорганизмите намалява значително, т.е. микробното съдържание се редуцира до
безопасни количества. Към облъчването са чувствителни и вегетативните, и споровите
форми на бактериите. В случаите на положителни находки на спорообразуващи
микроорганизми от родовете Bacillus и Clostridium в необлъчени продукти, след
обработката на последните, тези микроорганизми, носещи потенциален риск от
хранителни заболявания, не се откриват. Радиационната обработка елиминира с висока
степен на ефективност и Enterobacteriaceae (броят им намалява от 103 ‐ 105 CfU/g до нулеви
стойности).
Резултатите от обективната органолептична оценка показват в повечето случаи, че
приложената доза на облъчване не влияе отрицателно върху външния вид, вкусовите
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качества и специфичните аромати на експериментираните храни. Единственото доловено
отклонение (метален привкус) е при десерт „Скаличка“, като в основата на ефекта
вероятно стои маслената компонента на продукта.
През 2013 г. експериментите продължават с разширяване на видовете обработвани храни
като основно се облъчват храни, които са прясно приготвени от кетърингови компании,

Аналитична работа в химична лаборатория КОХ

обслужващи болнични заведения. Друга насока на работата е намаляване на погълнатата
доза при радиационната обработка.
ІІ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПРИ РАДИАЦИОННАТА ОБРАБОТКА
НА ХРАНИ
1. Международни стандарти и методически ръководства при облъчването на храни
Доколкото хранителните продукти са основен фактор, определящ здравния статус на
човешката популация, съществуват няколко световни организации, извършващи
проучвания на безопасността на храните и публикуващи препоръки относно качеството
на хранителните продукти. Всички те са изследвали поотделно радиационните
технологии. Употребата на йонизиращи лъчения в процеса на производство е повдигнало
въпроси от социално‐психологически характер, които са довели до особено фокусиране на
вниманието на обществото върху тези технологии. Това е наложило създаването на група,
която да обобщи резултатите от изследванията, провеждани от различни организации.
Така през 1983 се създава Международна консултативна група по облъчване на храни ‐
ICGFI. Основните задължения на тази група са:
− оценка на общото развитие в областта на облъчваните храни;
− конкретни препоръки на страните членки;
− разпространяване на информация;
− създаване условия за хармонизация на законите;
През октомври 2003 г., ICGFI приема, че „няма причина за удължаване на срока на
съществуване на комисията след изтичането на мандата и през май 2004 г.“ ICGFI издава
няколко методически ръководства и сборници, които имат препоръчителен характер и
целят да облекчат работата на производителите и органите за контрол, а така също и
да унифицират технологиите:
− Методическо ръководство за обработка на зърнени храни за дезинсекция;
− Методическо ръководство за облъчване на пакетирано месо или птиче месо;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Методическо ръководство за контрол на патогени и друга микро флора в
подправки, билки и други зеленчукови добавки;
Методическо ръководство за удължаване срока на съхранение на банани, манго и
папая;
Методическо ръководство за облъчване на пресни плодове, като карантинна
обработка, дезинсекция и дезинфекция;
Ръководство за изготвяне на Наредби за контрол на облъчвателни уредби за
обработка на храни;
Методическо ръководство за облъчване на кореноплодни и луковични храни
против прорастване;
Методическо ръководство за облъчване на сушена, осолена и сурова риба за
дезинфекция и дезинсекция;
Методическо ръководство за облъчване на риба, жабешки бутчета и стриди за
контрол на микрофлората;
Облъчване на птиче месо и техни продукти. Сборник технологични данни за
узаконяване и контрол;
Облъчване на билки, подправки и други зеленчукови добавки. Сборник
технологични данни за узаконяване и контрол;
Практическо ръководство за държавните инспектори по облъчване на храни;

Обединеният комитет по стандартизация на хранителните продукти и технологии,
подчинен на Световната здравна организация и Световната организация по прехраната, е
публикувал няколко документа, свързани с радиационните технологии, засягащи:
методиката, контрола, опаковането и етикетирането на хранителни продукти, обработени
с източници на йонизиращи лъчения.
Публикувани са два документа на Codex Alimentarius, отнасящи се специално за
радиационната обработка на храни:
Общ стандарт за облъчени храни [2]. Стандартът се отнася за храни, облъчени с
йонизиращи лъчения и се прилага с всички хигиенни норми и стандарти за храни и норми
за транспортиране. Не се прилага за храни, облъчени при измервания за инспекция и
проверка. Той включва следните раздели: общи изисквания за процеса; хигиена на
облъчените храни; технически изисквания; повторно облъчване; следрадиационна
проверка; етикетиране.
Международно препоръчителено методическо ръководство за радиационна обработка на
храни [1]. Неговата цел е да даде насоки за обработката на хранителни продукти с
йонизиращи лъчения, съвместими с останалите стандарти на Codex Alimentarius и
Хигиенните методически ръководства. Приложенията предоставят насоки за прилагането
на система за оценка на риска в критични контролни точки (HACCP) от производителите
на облъчени храни (CAC/RCP1‐ 1969, Rev. 3‐1997, Adm. 1‐1999). Основни принципи, които е
необходимо да се спазват и да се контролират при прилагането на стандартите в
предприятията за облъчване на храни са:
− да се декларират технологичните причини за облъчване;
− да се оцени интервалът от дози, необходими за постигане на технологичната цел,
на базата на знанията и опита за съответния продукт;
− да се демонстрира, чрез облъчването на експериментални образци, че дозовият
интервал е постижим при съответните производствени условия;
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−

да се установят параметрите на процеса, съобразно практическите технологични
условия;

Приложението на радиационната обработка се определя от минималната доза, погълната в
определения продукт, при съответното разпределение на погълнатата доза. Ако не се
приложи необходимата минимална доза, може да не бъде постигнат желания технологичен
ефект (например подтискане на покълването, намаляване броя на болестотворните
микроорганизми). При прилагане на по‐висока такава, може да се понижи качеството на
храната (например влошаване на нейния вкус или поява на неприятна миризма). За
предотвратяване на тези нежелани процеси Codex Alimentarius дефинира понятията
„минимална и максимална погълната доза“ при радиационна обработка: „За облъчване на коя
да е храна, минималната погълната доза трябва да е достатъчна за постигане на
технологичната цел, а максималната погълната доза трябва да бъде по‐малка от тази, която
би подложила на риск безопасността на потребителя, пълноценността на храната или би
оказала отрицателно влияние върху структурата, потребителските и/или сетивните ѝ
свойства. Максималната погълната доза в храната не трябва да надхвърля 10 kGy, освен в
случаите, когато е необходима за постигане на общоприета технологична цел.“
Основно изискване към правилното провеждане на процеса е храните да не се облъчват
повторно. Изключение се прави за храни с ниско съдържание на влага (зърнени, варива,
дехидратирани храни и др.), облъчени с цел дезинсекция. При неколкократно облъчване
сумарната максимална доза не трябва да надвишава 10 kGy, освен в случаите, когато е
необходима за постигане на специфична технологична цел и не трябва да застрашава
безопасността на потребителя или да влияе върху пълноценността на храната.
Радиационните технологии за обработването на храни не заменят добрата
селскостопанска, производствена и хигиенна практика при производството им.
Облъчването е обосновано ако изпълнява някакво технологично изискване и/или е в
полза на потребителя. Храните, подлагани на облъчване, трябва да са годни за консумация
и трябва да съответстват на хигиенните норми, хранителните стандарти и норми за
транспорт. Качествата на хранителните продукти преди облъчване трябва да се
гарантират от поръчителя на обработването. Той също трябва да декларира, че храната не
е обработвана с йонизиращо лъчение и химически препарати със същата цел.
Опаковките на храните трябва да са подходящи за целта, т. е. да са устойчиви на
въздействието на лъчението. Препоръчителните материали са полиетилен,
полипропилен, хартия и др. Удачно е предварително опаковките да са изпитани на
въздействието на съответното лъчение.
Както и при другите физически методи за обработка на храни, документите са важно
средства за контрол на обработването с йонизиращи лъчения. Доказателствата за
коректността на облъчването, включително спазването на законови или дозови граници,
зависи от поддържането на точна и пълна документация от облъчващото предприятие.
Операторите на облъчватели трябва да поддържат достатъчно документи, показващи, че
храните са обработени: идентификационните знаци по опаковките (или когато са в
насипно състояние ‐ транспортните документи); обем и плътност на храните; резултати
от дозиметричните измервания ‐ включително вида на използваните дозиметри,
калибровка, дата на облъчване; вид на източника на йонизиращо лъчение. Цялата
документация трябва да е достъпна за упълномощените лица и да се пази за периода,
определен от органите за контрол на храните.
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2. Законодателство
Директиви на Европейския парламент и Европейския съвет
През 1999 г. Европейският парламент и Европейския съвет издават две директиви
относно радационната обработка храни и търговията с тях, публикувани през същата
година в Official Journal of the European Communities. Това са:
Директива 1999/2/ЕС [3] за хармонизиране на законите на страните членки по отношение
на храните и хранителните добавки, обработени с йонизиращи лъчения. В нея са описани
правилата за производство, внос и търговия с облъчени храни в рамките на Европейския
съюз, случаите на възможните изключения, както и реда за внасяне на промени.
Директивата трябва да се прилага към производството, търговията и вноса на облъчени
храни и хранителни добавки. Тази директива не се прилага към: (а) хранителни продукти,
облъчени с йонизиращо лъчение, получено от уреди за измерване или проверка, при
условие, че погълната доза не е повече от 0,01 Gy за уреди, използващи неутрони и 0,5 Gy в
останалите случаи, при максимална енергия 10 MeV за рентгенови лъчи, 14 MeV за
неутрони и 5 MeV в останалите случаи; (б) облъчването на хранителни продукти за
пациенти, изискващи стерилна диета под медицинско наблюдение. Към директивата са
приложени три анекса: Условия за разрешаване на облъчване на хранителни продукти;
Източници на йонизиращо лъчение; Дозиметрия.
Директива 1999/3/ЕС [19] за създаването на общ списък на храните и хранителните
добавки, обработени с йонизиращи лъчения. Към момента списъкът съдържа само „сухи
ароматни билки, подправки и зеленчукови смеси“. Въпреки, че съгласно Директива
1999/2/ЕС този списък трябваше да се допълни до края на 2000 година, към момента
други хранителни продукти не са разрешени за радиационна обработка.
Българско законодателство
В Закона за храните [20] (чл. 22, чл. 22А, чл. 22Б и чл. 22В) е постановено, че облъчването
на храни се извършва само, когато съществува основателна технологична причина, от
фирми, регистрирани от МЗ и след разрешение от Министъра на здравеопазването за
всеки отделен вид храна. Определен е редът за регистриране на облъчвателните
съоръжения и за издаването на разрешения за облъчване на храни.
Наредба №6 от 28.03.2002 г. [21] на МЗ за видовете храни, които могат да се обработват с
йонизиращи лъчения и условията и реда за обработването им (ДВ, бр. 38 от 12.04.2002 г.).
Разрешени са „Сухи ароматни билки, подправки и растителни подправки“, при максимална
обща средна погълната доза 10,0 kGy.
ІІІ. ТЕХНОЛОГИЧНА ДОЗИМЕТРИЯ
Основен параметър, контролиран при облъчването на храни, е погълнатата доза. Всеки
радиационен процес се задава с минималната и максималната погълната доза, което
гарантира постигането на целите на облъчването, запазвайки качеството на храната.
Точното и възпроизводимо измерване на погълнатата доза осигурява, както качеството на
радиационната обработка, така и ефективното използване на лъчението в уредбата. При
радиационните технологии за обработка на храни се прилагат дози от 0,2 до 15 kGy.
За измерване на погълнатата доза в храни се използват химически дозиметрични системи.
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1. Видове дозиметрични системи
За целите на дозиметрията в радиационните технологии се използват технологични
дозиметрични системи (системи за измерване на високи дози). Дозиметричните системи
се състоят от дозиметри за високи дози (технологични дозиметри), измервателна
апаратура, калибровъчни криви и съответните стандарти и методика за използване. В
света се използват над 20 вида дозиметрични системи. Стандартизираните дозиметрични
системи, използвани в радиационните технологии са изложени в Таблица 2.
Таблица 2. Технологични дозиметрични системи
№
1
2

3

4
5

Стандарт

Измервани
дози (kGy)

Мощност
на дозата

Калориметрична
система
Аланинова
дозиметична
EPR система

ISO/ASTM
51631

102‐ 105

над 10

ISO/ASTM
51607

1‐ 105

под 108

Целулозно‐
ацетатна система

ISO/ASTM
51650

5.103‐106

3.10‐2–3.107

ISO/ASTM
51205

103‐ 105

под 106

ISO/ASTM
51401

2.103‐5.104

под
7,5.103

Наименование

Церий‐
цериево сулфатна
система
Калиево‐сребърна
бихроматна система

Измервателна
апаратура
Волт или
амперметър

Приложение
Първичен еталон

EPR
спектрометър

Трансферна рутинна
за всички процеси

UV спектро
фотометър

Дезинсекция

UV спектроф.
ел.хим.потенц.

Дезинсекция
Дезинсекция

6

Полиметил‐
метакрилатна с‐ма

ISO/ASTM
51276

102 – 105

102‐107

UV
спектрофото‐
метър

Дезинсекция,
деконтаминация,
стерилизация

7

Етанол хлорбензолна
система

ISO/ASTM
51538

10 – 2. 106

10‐2‐107

UV спектроф.
осцилотитратор

Деконтаминация,
стерилизация

8

Феросулфатна
система

ASTM
E 1026

20 – 4. 102

под 106

9

Система от
радиохромни
разтвори на багрила

ISO/ASTM
51540

2 – 4.104

10‐2 – 1012

10

Радиохромна филм
дозиметрична с‐ма

ISO/ASTM
51275

102 – 1014

под 1013

UV спектро‐
фотометър

Дезинсекция,
деконтаминация

11

Радиохромна
оптична вълноводна
система

ISO/ASTM
51310

102 – 1014

10‐3 – 103

UV
спектрофото‐
метър

Дезинсекция,
деконтаминация

12

Термолуми‐
несцентна система

ISO/ASTM
51956

10‐4 – 103

10‐2 – 1010

TL апарат

Дезинсекция,
трансферна
дозиметрия

UV
спектрофото‐
метър
UV
спектрофото‐
метър

Референтна
дозиметрия
Дезинсекция,
деконтаминация

В зависимост от точността на измерването и приложението им те биват:
− първичен стандартен еталон ‐ националните стандартни лаборатории за
калибриране на дозиметри и радиационни полета. За тези цели се използват
калориметри и йонизационни камери;
− референтен стандартен дозиметър ‐ използва се за калибриране на радиационни
полета и рутинни дозиметри, както и като работен дозиметър. За референтни
дозиметри се използват феросулфатния и аланиновия дозиметри;
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−

−

трансферни стандартни дозиметри ‐ специално подбрани дозиметри за
прехвърляне на информацията от акредитирана или национална лаборатория към
облъчвателно съоръжение за осигуряване на проследимост на измерването на
дозата в това съоръжение. Използват се аланинови или ПММА дозиметри;
рутинни (работни) дозиметри ‐ използват се за дозиметричен контрол в
съоръженията;

Изборът на подходяща дозиметрична система зависи от много фактори, но основните
критерии са: подходящ дозиметричен обхват; подходящ за облъчвания продукт състав;
стабилност и повторяемост на резултатите; леснота за калибриране и употреба;
стабилност на реакцията ‐ преди и след облъчване; бързо получаване на информация;
ниска цена на дозиметрите и измервателната апаратура; механична устойчивост; влияние
на факторите на околната среда ‐ температура, влажност, светлина.
Преди използване, дозиметричната система трябва да бъде калибрирана в съответствие с
процедурите на производителя, които определят детайлите на калибровъчния процес и
изискванията за качество. Калибровъчните методи са описани в ISO/ASTM 51261 [22].
Калибрирането се извършва за всяка партида дозиметри и/или се повтаря периодично.
Калибрирането на референтни и трансферни дозиметри се извършва в акредитирана
лаборатория или калибрираща уредба, отговаряща на ISO/ASTM 51400 [23].
Калибрирането на рутинните дозиметри може да се извърши или като при трансферните
дозиметри, или ако се облъчат съвместно с референтен или трансферен дозиметър. То
трябва да осигурява проследимост до национални или международни стандарти. Всички
измервателни уреди в дозиметричната система (спектрфотометри, TL апаратура, ампер‐ и
волтметри и други) трябва да бъдат калибрирани и периодично проверявани, за да се
гарантира, че уредите работят според спецификациите. Всички тези дейности трябва да са
основа на програма за калибриране и проверка.
При измерването на дозата трябва да се определи неопределеността на измерването.
Компонентите на неопределеност могат да се разделят на две основни категории: тип А ‐
измервани чрез статистически методи и тип Б ‐ измервани с други средства. За оценка на
неопределеността на измерването на дозата може да се използва ISO/ASTM 51707 [24].
2. Процедури за измерване на погълнатата доза при обработка на храни
За гарантиране качеството на облъчване, в това число постигане на необходимата
технологична цел при запазване потребителските качества, както и за постигане на добра
икономическа ефективност, се изисква спазването на редица процедури, определящи
добрата производствена практика на облъчване [1, 25, 26, 27].
При пускането в действие на облъчвателната уредба се изследват параметрите ѝ, с което се
цели да се докаже, че облъчвателят и свързаните с него системи и измервателни уреди са
били доставени и монтирани в съответствие с техните спецификации. На този етап се
разработва и програма за тестване, работа и калибриране на уредбата, в която се въвеждат
стандартните процедури в облъчвателя. Процедурите за тестване описват методиките за
проверка, които доказват, че облъчвателят, свързаните с него системи и измерителни уреди
функционират според спецификациите на производителя. Процедурите за работа описват
операциите на облъчвателя, системите и измервателните уреди при рутинна дейност.
Процедурите за калибриране представят методите за калибриране и верификация на
системите и измервателните уреди, с което се гарантира, че те продължават да работят
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според спецификациите. За някои уреди калибрирането трябва да е проследимо до
национални или международни стандарти. По програмата се извършват всички процедури, с
което се доказва, че уредбата работи и напълно съответства на спецификациите.
Следващ етап е изследване за разпределението на дозата в уредбата, при което е
необходимо да се установят основните влияещи параметри, да се изчисли ефективността
на съоръжението, прогнозирането и възпроизводимостта на всеки параметър.
Погълнатата доза, получена от облъчвания продукт, зависи както от параметрите на
облъчвателя, така и методите на облъчване (параметри на облъчването).
Примери за параметрите на гама‐уредбата са: активност на източника, геометрия на
източника, разстоянията от източника до продукта, геометрия на облъчвателя
(едностранно, двустранно облъчване, смяна на позициите) и етапи на облъчване. За
уредби с ускорители на електрони това са основните параметри на ускорителя ‐ енергия
на електроните, плътност на потока на енергия, среден ток на снопа, размери на
сканирания сноп, разпределение на потока по ширината и дължината на сканиране;
честота на импулсите, тока в импулс (за импулсните ускорители), както и геометрия на
облъчвателя (едностранно, двустранно облъчване) и етапи на облъчване.
Примери за параметри на облъчвателния процес са времето за облъчване, скоростта на
транспортната система, състава и плътността на продукта, конфигурацията на продукта.
На този етап се съставя карта на погълната доза в хомогенни материали, т. е. материали с
еднаква плътност (напр. пшеница или картон), при което:
− се установява зависимостта между погълната доза, параметрите на облъчвателя и
на облъчвателния процес;
− характеризират се вариациите на погълнатата доза, когато параметрите на процеса
се изменят по време на нормална експлоатация;
− измерва се разпределението на дозата;
Картата се съставя чрез триизмерно поставяне на дозиметри в партидата, заредена с
максималното количество продукция. Особено внимание трябва да се обърне на точките, в
които се получава максимална и минимална доза. В тях се поставят по‐голям брой
дозиметри. Карти на погълната доза трябва да се съставят за всеки различен параметър на
облъчвателя, който ще се използва за рутинно облъчване.
Валидирането на процеса на облъчване за конкретен продукт включва определяне на
подходящите параметри на облъчване (време, скорост на транспортната система,
конфигурация за зареждане на продукта), за да се гарантират изискванията за облъчване на
продукта. Радиационните процеси обикновено се задават чрез максималната и минималната
доза в зависимост от целта на облъчване. Определя се конфигурацията на зареждане на
продукта в зависимост от размерите на опаковките, масата и плътността му и за тази
определена конфигурация се съставя карта на погълната доза. По нея се определят
местоположенията на минималната и максималната доза, които след това се използват за
рутинен контрол на процеса. Ако тези местоположения са недостъпни, се определят позиции
на референтната доза, която се използва за контрол. При нехомогенни продукти и при такива,
съдържащи празни пространства, трябва да се обърне внимание на стойностите на дозата на
границата на различните по състав и плътност материали. Отчитат се и вариациите в състава
на продуктите, зареждането и параметрите на облъчването. На базата на тези карти се
определят времето на облъчване и скоростта на транспортната система, което гарантира, че
зададените стойности на дозата са достигнати.
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При установено неприемливо съотношение на минималната и максимална доза се вземат
подходящи мерки за подобряване хомогенността на облъчване: преподреждане на
източниците, използване на фантомен или компенсаторен пакет, облъчване от четири
страни, завъртане на облъчвателната единица по време на облъчване, увеличаване на
разстоянието между източника и продукта.
При облъчването на охладени или замразени продукти картата на погълнатата доза може
да се състави при стайна температура в симулативен продукт. Може да се извърши и при
температурата, при която охладената или замразена храна ще се облъчи, използвайки
дозиметрична система, измерваща при тези температури.
При проточни облъчватели за облъчване на насипни материали максималната и
минимална доза се определят чрез използване на подходящ брой дозиметри, смесени
случайно с продукта и облъчени с него.
Рутинното облъчване на продукция се извършва на базата на регламента, установен на
предходния етап и чрез него се контролират основните параметри на облъчване:
погълната доза, време на облъчване, параметри на ускорителя или активност на
радиоизотопния източник, скорост на транспортната система, конфигурация на
зареждане. При облъчване в динамичен режим крайните облъчвателни единици (първи и
последни) могат да имат различни разпределения на дозата от основните. За да се
предотврати това е необходимо да се използват в началото и края облъчвани единици,
допълнени с фантом със същата плътност. Частично запълнените облъчвани единици
също трябва да са допълнени с фантомен материал, за да се минимизират разликите в
разпределението на дозата спрямо нормално запълнените.
Във всички или в избран брой облъчвани единици се правят измервания на дозата за
точките с минимална и максимална доза или в избраните референтни точки. С тези
измервания се гарантира, че продуктът получава необходимото количество енергия за
осъществяване на радиационния процес. При проточни облъчватели се слагат дозиметри
в началото, средата и края на потока.
При рутинна дейност е удачно да се използват индикатори на дозата, които променят
цвета си под въздействие на лъчението. Те служат за разделяне на облъчената от
необлъчена продукция, но не могат да заменят прецизната дозиметрия на процеса. Всички
етапи на облъчването трябва да бъдат строго документирани. Всяко облъчвателно
съоръжение задължително поддържа архив, в който са отразени: резултатите от
измерванията при пускане в действие на уредбата и периодичните тествания;
параметрите на технологичния процес; калибрирането на дозиметричната система и
другите измервателни уреди. Всяка облъчена партида трябва да получи
идентификационен номер, чрез който да се проследи движението й в облъчвателното
съоръжение. Всяко съоръжение трябва да издава сертификат за облъчените в него
хранителни продукти, в който задължително се записват:
− идентификационния номер на партидата;
− дата /период/ за облъчване;
− количеството на партидата;
− целта за облъчване;
− границите на измерената доза при рутинната обработка;
− условията на околната среда;
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Таблица 3. Дозиметрично обезпечаване на радиационнотехнологични процеси с изотопни гамауредби
Етап на технологичния процес

Пускови работи

Контролирани параметри

Средства за контрол

Положение на източниците

Датчици, йонизационни камери

Положение на облъчваната
продукция

Електрометричен датчик

Мощност на експозиционната доза
в реперни точки

Образцови химични дозимерти

Разпределение на погълнатата доза
Работни химични дозиметри
в обема на облъчваната продукция
Обработка на режима на облъчване Минимална мощност на дозата в
обема на облъчвателната
продукция

Текущ дозиметричен
Контрол

Образцови и работни химични
Дозиметри

Погълната доза в контролни точки
на облъчвания обект

Работни дозиметри

Ниво на радиацията в камерата на
облъчване

Йонизационен монитор

Разпределение на облъчената и
необлъчената продукция

Цветови визуални индикатори

Таблица 4. Дозиметрично обезпечаване на радиационнотехнологични процеси с ускорители на електрони
Етап на технологичния процес

Пускови работи

Отработка на режима на облъчване

Контролирани параметри

Средства за контрол

Ток на снопа

Цилиндър на Фарадей

Енергия на електроните

Магнитен анализатор

Ток и честота на развивките

Електрически датчици

Показания на датчика за ток в
единици погълната доза

Калориметрична установка,
образцов дозиметър

Разпределение на погълнатата доза Фолийни химични
в облъчваната продукция
Дозиметри
Погълната доза на повърхността на Работни
опаковката
Дозиметри

Текущ дозиметричен
Контрол

Ток на снопа
(в единици погълната доза)

Датчик на тока (монитор)

Разпределение на облъчената и
необлъчената продукция

Цветови визуални индикатори

3. Технологична дозиметрия в лаборатория „Контрол на облъчени храни“
Една от основните задачи на лаборатория „Контрол на облъчени храни“ е първоначална
проверка на облъчвателните съоръжения при искането за регистрацията им за облъчване
на храни. Добра практика е да се провеждат съвместни измервания на дозата. За
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научно‐изследователска дейност се използва гама‐уредба НИГУ‐7, при което
експериментите трябва да се осигуряват също с точни измервания на погълнатата доза.
НИГУ‐7 се използва и за обработка на експериментални и/или малки партиди материали и
изделия с цел деконтаминация и стерилизация. Всичко това наложи създаването на
система за технологичен дозиметричен контрол, която обхваща:
− производство на дозиметри;
− проверка и/или калибриране на дозиметрични системи;
− оценка на метрологичните показатели на измерването на погълнатата доза като
неопределеност, повтаряемост, възпроизводимост и други;
− система за мониторинг на процеса на облъчване;
Технологични дозиметрични системи използвани в КОХ
Феросулфатна дозиметрична система [27, 28], която представлява феросулфатен
дозиметър (дозиметър на Фрике), спектрометър UV/VIS Agilent 8453 и документация за
производство, проверка и използване на системата. Феросулфатният дозиметър е воден
разтвор на желязо‐амониев сулфат, натриев хлорид и сярна киселина. Под въздействие на
лъчението, съществуващите в необлъчения разтвор йони на двувалентното Fe2+
преминават в йони на тривалентно Fe3+. Това се характеризира с изменение на оптичната
плътност на разтвора с максимум при 304 nm. Погълната в дозиметъра доза се определя по
формулата:

D=

N ( A − A0 ) × 100
fε Fe3+ G Fe3+ ρl

където: N ‐ число на Авогадро; A ‐ оптична плътност на облъчения разтвор; A0 ‐ оптична
плътност на необлъчения разтвор; f ‐ коефициент на преход от eV в Gy, eV/Gy; εFe3+ ‐
коефициент на моларна екстинкция на йоните Fe3+, l/mol x cm; GFe3+ ‐ радиационен добив
на йоните Fe3+, молекули/100eV; р ‐ плътност на дозиметричния разтвор, g/cm3; l ‐
дебелина на кюветата, cm.
Лабораторията има разработена инструкция за производство на дозиметричен разтвор,
както и методики за проверка на дозиметричната система и използването и.
Феросулфатната система се използва в лабораторията като референтна.
Аланинова дозиметрична система [29], която представлява аланинови дозиметри KODAK,
ESR спектрометър Bruker e‐scan и съпътстваща документация. Аланиновите дозиметри са
ленти с нанесен радиочувствителен материал, състоящ се от аланин и инертна добавка
като свързващо вещество. Погълнатата доза се измерва чрез увеличаването на свободните
радикали в аланина, регистрирано чрез ESR спектроскопия. Измерването не е
деструктивен метод ‐ дозиметрите могат да се измерват повторно и да се изпозват като
архив. Лаборатория КОХ е усвоила дозиметричната система, използва я като трансферна и
рутинна при контрола и експерименталната дейност.
Хлорбензолна дозиметрична система [27, 30], която представлява хлорбензолен
дозиметър, стандартно химическо оборудване за титруване и инструкция за производство
на дозиметричен разтвор и методика за проверка и използване на дозиметричната
система. Хлорбензолният дозиметричен разтвор е спиртен разтвор на хлорбензол със
стабилизиращи количества ацетон, бензол и вода. Главният процес, протичащ в
дозиметъра, е дисоциация след залавянето на електрон от хлорбензола. В резултат се
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получават молекули солна киселина, чиято концентрация се определя чрез титруване.
Погълнатата доза се изчислява по формулата:

D = 9,6 × 10 8

C
ρG

където: C ‐ измерена концентрация, mol/l; p ‐ плътност на дозиметричния разтвор, g/cm3;
G ‐ радиационно химичен добив, молекули/100еV.
Лабораторията използва хлорбензолната дозиметрична система като рутинна.
Дозиметричният разтвор се произвежда по лабораторна методика, съобразена със
световните стандарти.
Изследвания и експерименти провеждани в лаборатория КОХ, свързани с използването на
технологични дозиметрични системи
При пускането в действие на гама‐уредба НИГУ‐7 бе направена пълна картина за
разпределението на мощността на погълнатата доза при пълно запълване на камерата
и измерване разпределението на мощността на дозата във фантом, напълно запълващ
камерата с плътност на материала 1 g/cm3. Дозиметрите бяха разположени на осем
нива в три точки на всяко ‐ до стената на камерата, в средата на камерата и в точка
между тях. Поради въртенето на камерата това дава пълна картина на
разпределението на мощността на дозата. Резултатите са дадени в Таблица 5 като
дозата във всяка точка е осреднена от показанията на трите дозиметъра.
Максималната мощност на погълнатата доза е 5.86 ± 0.02 kGy/h, минимална средна
доза 4,17 ± 0,05 kGy/h, средна 5.0 kGy/h.
За облъчването на пакети с различни форми бе направена дозиметрична карта при
частично запълнена камера.
Изследвано е разпределението на мощността на дозата при частично запълнена камера
във фантом с плътност 1 g/cm3. Камерата бе запълнена до 3 cm от дъното, а дозиметрите
бяха разположени на 5 нива. Резултатите са дадени на Таблица 6. Максималната мощност
на дозата е 5.64 ± 0,08 kGy/h, минималната 4.21 ± 0,03 kGy/h, средна 4.92 kGy/h,
нехомогенността на облъчване е 29%.
При използването на гореописаните два режима на облъчване резултатите се подобряват:
− размяна на половината от времето на облъчване на местата горе‐долу по остта на
камерата ‐ максимална мощност на дозата 5.45 kGy/h, минимална 4.70 kGy/h,
средна 5.07 kGy/h и нехомогенност ‐ 14.7%;
− размяна на половината от времето на местата среда‐край на камерата ‐ максимална
мощност на дозата 5.32 kGy/h, минимална 4.35 kGy/h, средна 4.85 kGy/h и
нехомогенност 20%;
При изследване разпределението на мощността на дозата в централната част на
камерата за облъчване на пакети с малки размери 8х4х3 cm, дозиметрите бяха
разположени на три нива. Материалът на фантома е с плътност 1 g/cm3. Резултатите са
дадени в Таблица 7.
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Таблица 5. Разпределение на мощността на дозата в камерата при пълно запълване с облъчвания материал
Разстояние от централната ос [cm]

Височина [cm]

7

3

0

5

4,55 ± 0,07

4,26 ± 0,04

4,17 ± 0,05

7

5,06 ± 0,04

4,79 ± 0,62

4,42 ± 0,05

10

5,41 ± 0,01

5,05 ± 0,02

4,85 ± 0,13

12

5,60 ± 0,09

5,05 ± 0,03

4,85 ± 0,04

14

5,86 ± 0,02

5,19 ± 0,04

5,12 ± 0,02

16

5,53 ± 0,12

5,09 ± 0,05

4,99 ± 0,02

19

5,41 ± 0,08

4,99 ± 0,12

4,79 ± 0,04

21

5,17 ± 0,05

4,66 ± 0,13

4,43 ± 0,02

*Нехомогенността на полето е 34%.
Таблица 6. Разпределение на мощността на дозата в камерата при частично запълване с облъчвания материал
Височина [cm]

Разстояние от централната ос [cm]
7

3

0

5

4,50 ± 0,02

4,25 ± 0,01

4,21 ± 0,03

8

5,26 ± 0,06

4,66 ± 0,02

4,70 ± 0,03

10

5,50 ± 0,04

4,92 ± 0,01

4,70 ± 0,40

13

5,64 ± 0,08

5,10 ± 0,11

5,01 ± 0,02

15

5,63 ± 0,02

5,28 ± 0,04

5,18 ± 0,04

Таблица 7. Разпределение мощността на дозата в пакет, разположен в средата на камерата
Височина [cm]

Разстояние от централната ос [cm]
4

2

0

9

5,12 ± 0,10

‐

5,02 ± 0,04

10

‐

5,10 ± 0,06

5,05 ± 0,08

13

5,45 ± 0,08

5,10 ± 0,06

5,13 ± 0,06

Максималната мощност на дозата е 5,45 ± 0,08 kGy/h, минималната е 5,02 ± 0,04 kGy/h,
средната 5,19 kGy/h, а нехомогенността на облъчването е 8,9%.
При всички експериментални или клиентски облъчвания се правят контролни
измервания на погълнатата доза, които се отразяват в специален дневник, който служи
като база данни за определяне режимите на облъчване на други обекти.
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IV. КОНТРОЛ НА ОБЛЪЧЕНИТЕ ХРАНИ
1. Изисквания към официалния държавен контрол
В Методическото ръководство за радиационна обработка на храни (CAC/RCP 1979, rev.
1‐2003) на комисията Codex Alimentarius са формулирани основните функции на
държавния контрол [1]:
− да осигури безопасно и коректно прилагане на радиационната обработка в съгласие със
съответните стандарти на Codex Alimentarius и Хигиенните методически ръководства;
− да създаде система от придружаваща документация към облъчените хранителни
продукти, която да осигури необходимото последващо манипулиране, складиране и
продажба;
− да гарантира, че хранителните продукти, търгувани на международния пазар,
отговарят на международните стандарти за облъчване и етикетиране;
Съгласно чл. 7 на Директива 1999/2/ЕО [3] се въведоха системи за:
− одобряване на радиационните съоръжения за обработка на храни и на официален
контрол и инспекция;
− контрол на търговията с облъчени храни;
Държавите членки осигуряват лаборатории за откриване на облъчени храни, които
използват стандартизирани методи. Всяка година данните от проверките в
облъчвателните съоръжения, търговската мрежа и лабораторните изпитвания се
изпращат до Европейската комисия. При проверките на облъчвателните съоръжения се
прилагат Указанията на Директива 1999/2/ЕО ‐ SANC0/10537/2002, rev. 1 [31].
През 2003 г. в съответствие с европейските директиви и българското законодателство в
НЦРРЗ е създадена лаборатория „Контрол на облъчените храни“, чиито основни задачи са:
−
експертна оценка на документация и първоначални инспекции на облъчващите
съоръжения при регистрацията им за облъчване на храни от МЗ;
− експертна оценка на документацията при издаването на разрешения за облъчване
на храни;
− ежегодни инспекции на облъчващите съоръжения;
− организиране на проверки в търговската мрежа;
− лабораторни изпитвания на проби от храни с цел откриване на облъчени храни,
прилагайки стандартизирани методи;
− изготвяне на доклади до ЕК за резултатите от ежегодните проверки;
След създаването на БАБХ през 2011 г., проверките на търговската мрежа и вземането на
проби за изпитвания се извършват от Агенцията.
2. Методи за откриване на облъчените храни
Въпреки че промишленото приложение на облъчените храни започва през седемдесетте
години на миналия век, интензивното разработване на надеждни методи за откриване на
облъчени храни започва след 1980 г. Изследването на различните промени, настъпващи при
радиационната обработка в храните (количествено измерване и качествен анализ), води до
разработването на набор от методи, даващи възможност да се откриват облъчени храни. През
1996 г. Европейският комитет по стандартизация утвърждава пет стандарта за откриване на
облъчени храни ‐ EN‐1784 до EN‐1788, а през 2004 г. още пет валидирани стандартизирани
метода ‐ EN‐13783, EN‐13784, EN‐14596, EN‐13708, и EN‐13751. Всички те са качествени ‐
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резултатът от анализи дава информация дали пробата е облъчена или не. С тях обаче не може
да се измерва погълнатата доза в пробата или да се получи информация за условията на
облъчване. В Таблица 8 са представени утвърдените стандартизирани методи.
Таблица 8. Стандартизирани методи за откриване на облъчени храни
No

Метод

Видове храни

Предимства

Недостатъци

Газхроматография на
1784
мастни киселини

Свинско, пилешко и
говеждо месо,
авокадо, камамбер

Храните трябва да съдържат
достатъчно мазнини и да са с
известен липиден състав.
Скъп и продължителен анализ.

Газхроматография с мас‐
1785
спеткрометрия

Свинско, пилешко
месо, яйчен прах

Храните трябва да съдържат
достатъчно мазнини и да са с
известен липиден състав.
Скъп и продължителен анализ.
Бърз, сигурен,
недеструктивен

Пробата трябва да съдържа
кост

Билки, подправки,
костилки и черупки

Бърз,
недеструктивен

Спадане на сигнала с времето и
в зависимост от условията на
съхранение

Билки, подправки,
морски дарове,
сушени плодове и
зеленчуци

Чувствителен,
сигурен

Продължителен анализ, зависи
от количеството силикати в
пробата

Сушени плодове

Бърз, сигурен,
недеструктивен

Зависи от съдържанието на
захари в пробата

Билки, подправки

Бърз, евтин,
недеструктивен

Силно зависи от съдържанието
и разпределението на
силикати в пробата.
Несигурни резултати

1786 ESR спектроскопия на кости Месо с кост

1787

ESR спектроскопия на
целулоза

1788 ТЛ‐ анализ на силикати

13708

ESR спектроскопия на
кристална захар

Фотостимулирана
13751
луминисценция

Миробиологичен метод
използващ директна
13783
Билки, подправки,
епифлуоресцентна филтър
техника и анаеробно броене
13784

Мрикрогел електрофореза
на клетъчни ядра

Месо, семена, плодове
и подправки

Микробиологичен метод
използващ LAL тест и броене
14569
Птиче месо
на грам‐отрицателните
бактерии

Не може да се използва
Самостоятелно

Не може да се използва
Самостоятелно

Не може да се използва
Самостоятелно

В лабораторията са валидирани и въведени в употреба четири стандартизирани метода за
откриване на облъчени храни, избрани заради високата надеждност и разнообразната
група храни, при които могат да се прилагат.
БДС EN 1786 Храни. Откриване на облъчени храни, съдържащи кокали с ESR спектроскопия
[32]. Електрон‐парамагнитната резезонансна (ESR) спектроскопия е метод за
количествено измерване и качествено определяне на свободни радикали в анализираната
проба. Спектърът обикновено се представя като първа производна на резонансното
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поглъщането на микровълновото излъчване в пробата по отношение на прилаганото
магнитно поле. В спектъра на облъчените кости от животни и риби се наблюдава
характерен асиметричен сигнал, със стойности на g в инфлексните точки съответно
g1=2,002±0,001 и g2=1,998±0,001 (фиг. 1).
БДС EN 1786

Фигура 1. Сравнение между ESR спектъра на облъчени и необлъчени кокали

БДС EN 1787 Храни. Откриване на облъчени храни, съдържащи целулоза с ESR
спектроскопия [33]. В спектъра на храните, съдържащи целулоза, се наблюдава
симетричен сигнал, който в облъчените проби е по‐интензивен. Разстоянието между
сигналите е около 6 mT (фиг. 2).
БДС EN 1787

Фигура 2. Сравнение между ESR спектъра на облъчени и необлъчени храни, съдържащи целулоза

БДС EN 1788 Хранителни продукти. Термолуминесцентно откриване на облъчени храни, от
които могат да бъдат изолирани силикатни материали [34]. Силикатните материали при
облъчване имат свойството да акумулират част от енергията на йонизиращото лъчение. При
последващо нагряване тази енергия се освобождава във вид на светлина. Явлението е
известно като термолуминесценция. Графиката, изобразяваща зависимостта на
интензивността на излъчването от температурата на изследвания обект, се нарича крива на
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изсветване. Методът включва студено изолиране на силикатите от изследваната проба,
снемане на кривата на изсветване, облъчване с известна фиксирана доза над 1kGy, повторно
снемане на кривата на изсветване и сравнение на двете криви. Сравнение между тях (на
изсветване на облъчени и необлъчени храни, съдържащи силикати) е представено на фиг. 3.
БДС EN 1788

Фигура 3. Криви на изсветване на необлъчени (вляво) и облъчени (вдясно) подправки

БДС EN 1787 Храни. Откриване на облъчени храни, съдържащи кристална захар, чрез ESR
спектроскопия [35]. В спектъра на облъчените храни, съдържащи дизахариди, се
наблюдават характерни линии на поглъщане, които отсъстват от спектъра на
необлъчените им еквиваленти. Различното съотношение на полизахариди в пробите дава
малки разлики в съотношението на интензитета на пиковете в спектъра (фиг. 4).
БДС EN 13708

Фигура 4. Сравнение между ESR спектъра на облъчени и необлъчени храни, съдържащи кристална захар

3. Проект по програма ФАР „Укрепване на системата за здравен контрол върху
търговията с химични вещества, препарати и продукти и на капацитета за контрол
на нови храни и хранителни съставки, както и за контрол на облъчени храни и
хранителни съставки“
През 2004 – 2006 г. лаборатория КОХ участва в проект по национална програма ФАР на тема:
„Повишаване капацитета на българските органи за контрол на облъчени храни“.
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Цел на проекта е да се укрепят националните структури и капацитетът за осъществяване
на контрол при облъчване на храни, в т.ч. контрол на съоръженията и търговската мрежа,
усвояване на методи за откриване на облъчени храни и доставка на оборудване.
Договорът включва:
− туининг проект с партньори Агенцията по храните на Австрия (AGES) и
специалисти от Германия за специфичните обучения;
− договор за доставка на оборудване за лабораторията.
Туининг проектът се осъществи от декември 2004 г. до септември 2006 г. и включваше
консултации на експертите за необходимото оборудване и обучение на българските
специалисти в Германия и Австрия.
Проведе се и обучение на българските специалисти по следните теми: „Контрол на
облъчените храни на пазара“, „Одобряване и проверки на облъчвателни съоръжения в ЕС“,
„Методи за откриване на облъчени храни“, „Акредитация по ISO 17025:2005“.
Съвместно бяха изготвени две брошури: „Облъчени храни ‐ въпроси, отговори,
регламенти“, предназначена за потребителите и „Облъчване на храни ‐ добра
производствена
практика,
стандарти,
законодателство“,
предназначена
за
производителите на храни и облъчвателните съоръжения.
Доставката на апаратурата се осъществи през 2008 г. и включваше:
– ESR спектрометър Bruker e‐scan, предназначен за прилагането на три метода за
идентификация на облъчени храни ‐ БДС EN 1786:1996 „Храни. Откриване на облъчени
храни, съдържащи кокали. Метод с ESR спектроскопия“, БДС EN 1787:2000 „Храни.
Откриване на облъчени храни, съдържащи целулоза, чрез ESR спектроскопия“, БДС EN
13708:2001 „Храни. Откриване на облъчени храни, съдържащи кристална захар, чрез
ESR спектроскопия“ и дозиметрия на високите дози;

ESR спектрометър Bruker escan

–

TL фотометър Fimel TLD Reader, предназначен за прилагане на БДС EN 1788:2001 ‐
„Хранителни продукти. Термолуминесцентно откриване на облъчени храни, от
които могат да бъдат изолирани силикатни материали“;
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TL фотометър Fimel TLD Reader

– гамауредба НИГУ7, предназначена за прилагане на БДС EN 1788:2001 „Хранителни
продукти. Термолуминесцентно откриване на облъчени храни, от които могат да
бъдат изолирани силикатни минерали“, за технологична дозиметрия и
експерименти по безопасност на храните;

Гамауредба НИГУ7

− спектрофотометър UV/VIS Agilent 8453, предназначен за дозиметрия на високите дози;
− химическо оборудване ‐ центрофуга Sigma Centrifuge 3‐18K, вакуумна сушилня Memmert
Mod VO, ротационен вакуум изпарител Heidolph, азотен изпарител VLM EC 2, сокслет,
водна баня Memmert, стандартна химическа стъклария, предназначени за прилагане
на методите за откриване на облъчени храни и дозиметрия на високите дози;
− офис оборудване ‐ компютри, принтери, скенери;
− помощно оборудване ‐ шкафове за химикали и проби, химически камини, миялна
машина, плотове, хладилници и други;
Общата стойност на оборудването е 560000€. Доставката на оборудването е свързана и с
обучение на персонала за работа с него от фирмите производители.
В резултат на проекта лаборатория „Контрол на облъчени храни“ бе изцяло обезпечена за
осъществяване на официалния държавен контрол в областта на облъчените храни, а
персоналът обучен за прилагането му.
4. Обобщени данни от контрола на облъчените храни в България
В България са регистрирани два облъчвателя за радиационна обработка на храни:
− гама‐уредба БУЛГАММА, собственост на „Софарма“ АД, регистрирана през 2008 г.;
− гама‐уредба КАЛИНА, собственост на „ГИТАВА“ ООД, регистрирана през 2010 г.;
Облъчвателните съоръжения се проверяват ежегодно. Засега в страната има само една
фирма, на която е разрешено облъчването на сухи ароматни билки.
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Проверки в търговската мрежа, вкл. вземане на проби за изследване, се извършват от
2008 г. по линия на ДЗК на МЗ. От 2011 г. мониторингът е задължение на БАБХ, а анализът
на пробите ‐ на лаборатория КОХ на НЦРРЗ, която разработва и плана за вземане на проби.
Проверките обхващат цялата страна, като целевите групи храни се определят въз основа
на данните за производството на облъчени храни по държави и видовете храни.
Резултатите от изследваните проби са дадени в Таблица 9. Откритите облъчени храни
обикновено са внос от Тихоокеанската икономическа зона, където технологиите са част от
системата за гарантиране на качеството на износа. Регистрираните облъчени храни
обикновено са взаимосвързани, т.е. един и същ вносител е предоставил суровини на
различни фирми или внесените продукти са пакетирани от различни фирми.
Всички открити облъчени храни са разрешени за облъчване съгласно българското
законодателство. На фирмите е дадено предписание за правилно етикетиране, съдържащо
се в Наредба № 6 от 28.03.2002 г. ‐ за видовете храни, които могат да се обработват с
йонизиращи лъчения и условията и реда за обработването им.
Таблица 9. Изследвани храни и брой проби за периода 2008 – 2012
Храни

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Метод на CEN

Н

О&НЕ

Н

О&НЕ

Н

О&НЕ

Н

О&НЕ

Н

О&НЕ

Сухи подправки

22

0

23

5

84

4

9

2

5

0

EN1787 EN1788

Смеси от
подправки

12

0

8

0

10

0

‐

‐

‐

‐

EN1787 EN1788

Сухи зеленчуци

6

0

7

0

14

0

10

0

5

0

EN1787 EN1788

Червен пипер

6

0

10

0

25

6

8

2

4

0

EN1787 EN1788

Черен пипер

‐

‐

‐

‐

‐

‐

10

0

5

0

EN1787 EN1788

Чай

19

0

31

4

32

0

7

5

10

3

EN1787 EN1788

Ориз

3

0

4

0

2

0

‐

‐

‐

‐

EN1787

Сушени плодове

14

0

30

0

25

0

10

0

5

0

EN13708

Мюсли със
сушени плодове и
ядки

‐

‐

4

0

1

0

‐

‐

‐

‐

EN1787
EN13708

Спагети

‐

‐

5

5

‐

‐

1

4

3

0

EN1787 EN1788

Сухи супи

‐

‐

3

0

‐

‐

‐

‐

‐

‐

EN1787 EN1788

Ядки

7

0

20

0

4

0

3

7

3

0

EN1787 EN1788

Пилешко месо

2

0

6

0

3

0

8

0

5

0

EN1786 EN1785

Свинско месо

‐

‐

‐

‐

3

0

‐

‐

EN1786 EN1785

Риба

2

0

5

0

8

0

8

0

2

0

EN1786

Морски дарове

4

0

9

0

6

0

4

0

2

0

EN1786

Общо брой

97

0

151

14

214

10

81

20

49

3

Общо %

100

0

91.5

8.5

95.5

4.5

80

20

93,88

6,12

Н – необлъчени; О&НЕ – облъчени неправилно етикетирани.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През 50‐годишната си история НЦРРЗ винаги е бил съпричастен към проблемите,
свързани с облъчването на храни. Следвайки тенденциите в световното развитие през
различните периоди, в центъра са изследвани различни радиационни процеси, в това
число химическите, органолептичните и технологични качества на облъчените храни,
работено е по безопасността на храните, обработени с йонизиращи лъчения, а в
последните години е създадена съвременна система за контрол на храните, отговаряща на
всички стандарти и нормативни документи. Висококвалифицираният персонал на
лаборатория „Контрол на облъчените храни“ и съвременното оборудване гарантират
качественото изпълнение на задълженията по официалния контрол. Всичко това
предпоставя възможности за научноизследователска дейност в областта на
радиационните технологии, изследването на облъчените храни, технологичната
дозиметрия и методите за откриване на облъчени храни.
ТЕРМИНИ В РАДИАЦИОННАТА ОБРАБОТКА НА ХРАНИ
Активност на източниците – отношението на средния брой спонтанни ядрени превръщания в радиоактивния
източник за малък интервал от време и продължителността на този интервал – измерва се е бекерал, [Bq];
Гама  облъчвателна уредба – устройство, съдържащо радиоизотопни източници, което се използва за
облъчване на материали;
Граници на дозата – минималната и/или максималната доза, погълната от хранителния продукт, предписани
от законодателството като необходими за постигане на определена технологична цел;
Дозиметрична система – система за измерване на погълнатата доза, състояща се от дозиметри, измервателна
апаратура, калибровъчни криви и свързаните с тях стандарти и процедури за използване на системата;
Дължина на снопа – размер на зоната на облъчване едновременно перпендикулярна на ширината на снопа и
посоката на разпространение на потока на електроните;
Енергетичен спектър на електроните – честотата на енергийното разпределение на електроните като
функция на енергията;
Енергия на електроните – кинетичната енергия на електроните, измерва се в електронволти [eV];
Енергия на снопа – произведение на средната енергия на електроните и средния ток на снопа;
Калибриране – съвкупност от действия, които при определени условия установяват зависимостта между
стойностите на величините, показвани от измервателния уред или измервателната система и стойностите,
представени от мярка или сравнителен материал и съответните стойности на величината, реализирани от
еталоните;
Калибрираща апаратура – комбинация от радиационна уредба и измервателни инструменти, които
осигуряват в специални местоположения и за специални материали, точна и възпройзводима стойност на
погълнатата доза, проследима до националните и международни еталони. Използва се за получаване на
калибрираща крива на дозиментрите;
Калибрираща крива – графично и/или математическо отношение между реакцията на дозиметъра
(контролиран, измерван параметър) и погълнатата доза;
Карта на погълнатата доза – едно‐, две‐, триизмерни разпределения на погълнатата доза в облъчвания обект,
получени чрез измерване на дозата на специални места в него;
Облъчвана единица – обем от облъчвания материал със специфична конфигурация за зареждане, облъчван
като едно цяло;
Партида облъчена продукция – серия от облъчвани единици, съдържащи едини същ продукт, облъчени
последователно или едновременно до една и съща погълната доза;
Погълната доза – количеството енергия, погълнато от единица маса на облъчвания продукт, измерва се в
единици Грей [Gy];
Проследимост на измерването – свойството на резултата от измерване или стойност на еталон, които могат да
бъдат свързани с определени бази (обикновено международни или национални)чрез непрекъсната верига от
сравнения, които имат обявени неопределености;
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Процедура на измерване – съвкупност от подробно описани действия, използвани при извършване на
конкретно измерване, съгласно даден метод;
Първичен еталонен дозиметър – дозиметър от най‐високо метрологично качество, установен и поддържан
като стандарт за погълната доза от национални и интернационални организации;
Разпределение на дозата по дълбочина при облъчване с ускорени електрони – вариране на погълнатата доза по
дълбочината на материала за облъчване;
Реакция на дозиметъра – възпроизводим, количествено окачествен радиационен ефект в дозиметъра,
еднозначно свързан с погълнатата доза;
Референтен стандартен дозиметър – дозиметър от високо метрологично качество, използван като стандарт,
осигуряващ проследими и съответстващи измервания с тези, направени от първичен еталонен дозиметър;
Рутинен дозиметър – дозиметър, използван при рутинни измервания, калибриран по първичен, референтен
или трансферен дозиметър;
Среден ток на електронния сноп – усреднен по времето ток на електронния сноп. За импулсен ускорител
усредняването се извършва по цял брой или голям брой импулси;
Технологичен дозиметър – средство за измерване на погълнатата доза с определен състав, което под
въздействие на йонизиращи лъчения променя физико‐химичните си показатели и те могат еднозначно да се
сравняват с погълнатата доза;
Трансферен дозиметър – референтен дозиметър, подходящ за транспортиране между различни
местоположения при сравняване на измерванията на погълнатата доза;
Уредба с електроннен ускорител ‐ машина предназначена за радиационна обработка на материали, съдържа
устройство за повишаване на кинетичната енергия на електроните, както и система за разпределение на
електронния сноп върху целевата повърхност;
Фантомен материал (фантом) – материал, близък по плътност и други характеристики на облъчвания
материал, който се използва като заместител на основния продукт;
Ширина на снопа – размера на зоната на облъчване едновременно перпендикулярна на посоката на движение
на конвейра и посоката на разпространение на потока на електроните. Определя се за фиксирано разстояние
между изходния прозорец на ускорителя и повърхността на мишената. За постигане на адекватна ширина на
снопа се изпозват различни технически решения – електромагнитни лещи, разфокусиращи елементи и
разсейващи фолиа.
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32. БДС EN 1786:2001 Храни. Откриване на облъчени храни, съдържащи кокали. Метод с ESR
спектроскопия.
33. БДС EN 1787:2001 Храни. Откриване на облъчени храни, съдържащи целулоза чрез ESR
спектроскопия.
34. БДС EN 1788:2002 Хранителни продукти. Термолуминисцентно откриване на облъчени храни, от
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