


Radiacines saugos centras 

SSI l Statens stralskyddsinstitut 
Swedish Radiation Protection Authority 

Parenge: G.Morkunas, LPilkyte, J.PIyciuraitiene-Plyciene, G.Akerblom, B.CIavensjb. 
Isleista paremus Svedijos radiacines saugos institucijai (SSI). 
Panaudoti Radiacines saugos centro atlikhj matavimij rezultatai. 

Nuotraukos T.Zigaro 

V I L N I U S 

® Radiacines saugos centras, 2002 
® Asveja, 2002 

ISBN 9955-464-33-x 

Uaznas musy mano, kad jonizuojancioji spinduliuote, vadinamoji radiacija, mus 
svitina del to, kad pasaulyje kazkada buvo bandomos atomines bombos, veikia atomines 
elektrines, jvyko Cernobylio avarija. Taip, del siy priezasciy j aplinkq pateko ir nuolat 
patenka radioaktyviyjy medziagy - radionuklidy. Zmogus svitinamas ir darant rentgeno 
nuotraukas, diagnostikai ir gydymui naudojant radioaktyviuosius preparatus. Zmogy spin
duliuote pasiekia ir is kosmoso, statybiniy medziagy bei grunto. Taciau didziausi^ doz§ 
zmogus dazniausiai gauna is RADONO. 

Radonas yra radioaktyvios bespalves ir bekvapes dujos, tad zmogaus jutimo organais 
nejuntamos. Yra kelios radono rusys, kurios dar vadinamos izotopais. Didziausi^ apsvita. 
zmogus gauna is izotopo, kurio atomine mase yra 222. Sis izotopas zymimas Rn-222. 

Jis atsiranda skylant metalui - radziui Ra-226, kurio yra visur: grunte, vandeny-
je, uolienose, maiste, netgi zmogaus kune. Pats radonas irgi skyla. Jam skylant 
susidaro radioaktyvus polonio, bismuto ir svino izotopai. Beje, ir pats radis atsirado 
skylant uranui. 
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Urano-238 skilimo schema 
Po izotopo pavadinimu nurodytas laikas, per kurj suskyla puse to izotopo atomy. Zalia spalva pazymeti urano, 

zydra - radono skilimo produktai. Zenklai rodo, kurie izotopai yra radioaktyvus. 



Kadangi radzio yra visur, radonas issiskiria is jvairiq medziagq. Lauke radona. nunesa 
vejas, o stai j pastatus patekes radonas juose kaupiasi. Lenteleje parodyta, is kurj murinj 
nama paprastai patenka radonas. 

Radonas patenka is: Kiekis, proc.  

statybiniq medziagq 18 
grunto 61 
isoresoro 18 
vandentiekio vandens 2 
gamtiniq dujq 0,005 

Nustatyta, kad ir Lietuvoje svarbiausias radono saltinis yra gruntas. Kai kas neteisin-
gai mano, kad muriniuose namuose radono yra daugiau negu mediniuose. Daug kas 
priklauso nuo to, ant kokio grunto namas pastatytas. Jeigu gruntas yra laidus orui (zvyras, 
stambus smelis), jeigu toje vietoje giliai slugso pozeminis vanduo, jeigu namas stovi ant 
kalvos arba karstiniame regione, kur grunte yra tustumos, tikimybe, jog radono tokiame 
name, kad ir is ko jis butq pastatytas, bus daug, yra gana didele. Zinoma, tai nereiskia, kad 
visuose namuose, pastatytuose ant stambaus smelio kalvq, radono bus daug, nes daug ka. 
lemia ir namo konstrukcija. 

Savaime suprantama, gamtiniq radionuklidq - radzio-226, torio-232 ir kalio-40 - yra ir 
statybinese medziagose. Medienoje kartais aptinkamas labai mazas cezio-137 kiekis. 
Maziausiai gamtiniq radionuklidq yra durpese, kreidoje, dolomite, drozliq plokstese, gipse, 
kartone, pjuvenose, vatoje, kalkese, kvarciniame smelyje, daugiausiai - keraminese ply-
tose ir plytelese, keramzite, samotinese plytose. 

Radioaktyviqjq medziagq kiekis matuojamas bekereliais (zymima Bq). Vienas beke-
relis kilogramui reiskia, kad per vienq sekunde tokiame kiekyje suskyla vienas radionuk-
lido atomas. 

Pavyzdziui, 1 kilograme paprasto cemento Ra-226 buna nuo 15 iki 120 Bq, torio-232 -
nuo 3 iki 40 Bq, K-40 - nuo 10 iki 900 Bq. Visi sie kiekiai nevirsija leistinq normq, taciau 
statybiniq medziagq gamybai naudojant jvairias pramones atliekas, j jas gali patekti ir 
daugiau radionuklidq. Todel musq salyje yra tikrinamos visos statybines medziagos, kuriose 
gali buti didesnis radionuklidq kiekis. 
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Radonas j pastatus is grunto patenka per daugybe vietq. Esant palankioms sajygoms, 
pavyzdziui, kai temperatura namo viduje yra aukstesne uz temperature lauke arba kai 
pucia stiprus vejas, tarp namo vidaus ir grunto susidaro slegiq skirtumas, del kurio rado
nas traukte traukiamas j namo vidq. Netgi per maza. beveik nematoma. skylute j jo vidq gali 
patekti labai daug radono. 

Vietos, per kurias j namq is grunto gali patekti radono 

Lietuvoje radono kiekis namuose matuojamas nuo 1995 metq. Tyrimams naudojami 
elektretai - jelektrintos plastmasines ploksteles, esancios specialiose kamerose. 

^ 

Kameroje radonas sk\h 
ojo skilimo produktai 
miseda ant elektreto. ji 

iSclektrindami 

Kameros, naudojamos radono kiekiui matuoti, schema 



Tokia kamera kelioms savaitems paliekama patalpoje, kurioje norima ismatuoti rado
no kiekj. Radonui skylant susidariusios medziagos elektreta. iselektrina. Pagal tai, kiek 
sumazejo elektreto potencialas, galima nustatyti, kiek radono yra toje patalpoje. 

Matuojant radono kiekj kameras galima trumpam perkelti j kita. vieta.. Taciau negalima 
uzsukti kameros galvutes arba isimti is jos elektreto, nes tuomet duomenys bus neteisingi. 

Kartais zmones baiminasi, kad elektretas gali pakenkti jg sveikatai. Tai netiesa, nes, 
kaip mineta, jie yra paprasciausios plastmasines ploksteles. Elektretai daugelj metg nau-
dojami JAV, Suomijoje, Anglijoje, Svedijoje, Vokietijoje ir kitose salyse. Lietuva jg gavo is 
Svedijos kaip technin? pagalba.. 

Matavimai atliekami ne visuose namuose. Radono kiekio visuose Lietuvos namuose 
ismatuoti paprasciausiai nejmanoma, nes vien individualigjg namg yra per 440 tukstancig. 
0 kur dar daugiabuciai? Bet ir atsitiktinai isrinktuose namuose atliktg matavimij rezultatai 
rodo, kuriuose regionuose radono yra daugiau ir kur reikia atlikti detalesnius tyrimus. 

Lietuvoje radono kiekis ismatuotas simtuose namg. 19951998 metais atliekant radono 
kiekio matavimus atsitiktinai isrinktuose individualiuose namuose paaiskejo, kad juose 
radono yra vidutiniskai 55 Bq/m3. 

Nustatyti regional, kuriuose radono aptikta daugiausiai. Tyrimai parade, kad didesnis 
radono kiekis kaupiasi ten, kur is gilesnig grunto sluoksnig jis lengviau patenka j pavirsig, 
kartu ir j namus. Didesnis (vidutiniskai 70-80 Bq/m3) radono kiekis uzfiksuotas Anykscig, 
Kupiskio, Moiety, Sirvintg, Ukmerges, Utenos, Vilniaus irZarasg rajonuose. Siuose rajonuo
se daug grunto orui pralaidzig kalvg. Per sias kalvas sudarantj zvyra. ir stambg smelj grunto 
oras su radonu patenka j namus. Panasiai butg galima paaiskinti ir didesnj nei vidutinis 
radono kiekj Lazdijg, Marijampoles ir Prieng rajonuose. Sudetingiau paaiskinti, kodel radono 
daugiau (70-100 Bq/m3) Kretingos, Jurbarko, Kelmes, Raseinig, Joniskio ir Pakruojo rajonuo
se - jo kaupimosi priezastims nustatyti reiketg atlikti detalesnius tyrimus. 

Dar vienas jdomus regionas - Birzg ir Pasvalio rajonai, kuriuose daznai pastebimi 
karstiniai reiskiniai. Vidutinis radono kiekis karstiniame regione yra siektiek didesnis nei 
100 Bq/m3. Priezastis ta, kad radonas pozeminemis tustumomis lengvai patenka j grunto 
pavirsig, o i s c i a - j namus. 

Daugiabuciuose namuose radono aptikta kur kas maziau. Vilniaus rajono individua
liuose namuose radono yra vidutiniskai 70 Bq/m3, o daugiabuciuose -10-30 Bq/m3. Kadan-
gi bendras daugiabucig namg vidaus turis yra daug didesnis uz individualigjg namg turj, 
radonas, patekes j juos is grunto, labiau "atskiedziamas". 

Beje, vienas bekerelis kubiniam metrui (Bq/m3) - daug tai ar mazai? Pasaulyje vidutinis 
namuose susikaupusio radono kiekis yra 40 Bq/m3, o Lietuvos individualiuosiuose namuose 
- 55 Bq/m3. Susirupinti reiketg, jeigu name radono yra per 400 Bq/m3. Projektuoti ir statyti 
namus reikia taip, kad radono juose butg ne daugiau kaip 200 Bq/m3. Taigi kai kurig namg 
gyventojai turetg pama.styti, ar nereikia imtis kokig nors priemonig radono kiekiui sumazinti. 



Kaip gi mus veikia radonas? Is radzio skilimo schemos matyti, kad skylant radonui 
susidaro radioaktyvieji izotopai polonis, bismutas ir svinas. Kartu su aerozoliais (dulke-
lemis) jie nuseda kvepavimo takuose, dazniausiai bronchuose. Aerozoliai spinduliuoja 
alfa, beta ir gama daleles, kurios svitina kvepavimo takij pavirsiy ir gali sukelti plauciy 
vezj. Radonui, kaip ir jonizuojanciajai spinduliuotei, daug jautresni vaikai. Be to, neigiama. 
radono poveikj ypac sustiprina rukymas. 

Vienintelis budas neigiamam radono poveikiui susilpninti - mazinti jo kiekj patalpose. 
Kai kas mano, kad pakanka geriau vedinti kambarius. Tai tik dalis tiesos, o kartais ir 
visiska netiesa. Nustatyta, kad atidarius duris ir langus radono kiekis kambariuose kartais 
net padideja. Taip atsitinka todel, kad padideja radono srautas is grunto j pastato vidij. 

Yra daugybe budy, kaip mazinti radono kiekj patalpose. Kokj biida. pasirinkti, priklauso 
nuo namo konstrukcijos, grunto, ant kurio namas pastatytas, radono kiekio name ir, zino-
ma, nuo to, kiek lesy zmogus pasiryzr^s tarn skirti. Visi sie budai, ne vienerius metus 
sekmingai naudojami Svedijoje, Kanadoje, JAV ir kitose salyse, yra aprasyti knygoje 
"Radonas patalpose. Jo kiekio mazinimo budai". 

RADONAS 
PATALPOSE 

JO KIEKIO MAZINIMO BUDAI 
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Sioje brosiuroje pateikti budai, kaip sumazinti radono kiekj Lietuvoje dazniausiai statomuo-
senamuose. 

Pirmiausia reikia rasti vietas, is kuriij grunto oras su radonu patenka j vidij. Po to 
uzsandarinti visus plysius ir galiausiai pasinaudoti kuriuo nors zemiau aprasyty budy. 

Jeigu grunto oras j vidy patenka per isorines rusio sienas, kaip parodyta zemiau, 
radono kiekio mazinimo budas priklauso nuo to, kaip grunto oras patenka j vidy. 

Jeigu plysii] nedaug, juos reikia uzsandarinti. Pirmiausia plysius reikia padidinti, 
po to — uzglaistyti. 

Jeigu plysiq daug, pirmiausia reikia sutvarkyti isorinj sandarinamajj sluoksni, po to 
issiaiskinti, ar reikia isorines silumines izoliacijos. Kaip sandarinti, parodyta 8 puslapyje. 

_ 



Pavirsiy (1) reikia sutvarkyti, nuvalyti irisdziovinti, visus plysius uzsandarinti. Barjero, 
sulaikancio dujas ir dregme (2), apacia turi siekti betono plokstes apacia.. Jeigu reikia, 
lataka. kampe tarp sienos ir betonines plokstes irgi sutvarkyti. Reikia uzdeti mineralines 
vatos arba putplascio gabaliuky (3) siluminei izoliacijai ir apsaugai nuo dregmes. 

Ant rusio grindy uzdedamas sandarinamasis sluoksnis (4). Jeigu pamaty sienos (5) yra 
is tusciaviduriy arba lengvojo betono bloky, per juos j vidy gali patekti grunto oras su radonu. 
Taip nutiks siame paveiksle parodytu atveju, kai sluoksniai zemiau grindy lygio yra neapdo-
roti. Griovelis (6), kurj geriausia padaryti mechanizuotai, uzpildomas plastikiniu arba elasti-
niu jungiamuoju misiniu. Jeigu ora, praleidzia sienos, reikia uzdeti vidinj sandarinamajj sluoksnj 
(11.2.4 skyrius, 11.10 pav. knygoje). 

Ant rusio sienos (1) dedamas vidinis sandarinamasis sluoksnis (2). Jis daromas is specia
l s aliuminio folijos arba vinilines sieny dangos, lankstaus dazy sluoksnio ir lankstaus tankaus 
epoksidinio tinko. Jeigu sienayra is tusciaviduriy arba lengvojo betono bloky, tarp kuriy esancios 
horizontalios siules blogai uzpildytos, grunto oras pertustumas blokuose gali pakilti iki sienos 
virsaus (3). Virsutinio sienos pavirsiaus sandarinimo budas priklauso nuo konkretaus atvejo. 
Griovelis (4), kurj geriausia padaryti mechanizuotai, uzpildomas plastikiniu arba elastiniu jun
giamuoju misiniu. Uzdedamas bitumo veltinio su aliuminio folija ir bitumu impregnuoto minera-
linio pluosto veltinio sluoksnis arba 3-4 mm elastinio epoksido sluoksnis. Sandarinamajj sluoksnj 
reikia priklijuoti prie betono plokstes. Bitumo naudoti negalima, jeigu svarbu koks bus kvapas. 

Jeigu grunto oras patenka per grindis, kokj radono kiekio mazinimo buda, pasirinkti 
priklauso nuo to, kokios yra grindys. 

Jeigu grindy plokste oro nepraleidzia, reikia uzsandarinti plysius tarp sieny ir grindy 
plokstes bei aplink vamzdzius. Jeigu tai nepadeda, reikia jrengti siurbimo is po grindy 
sistema, (12.2.1 skyrius knygoje). 



Plysys uzsandarinamas skystu, pavyzdziui, epoksidinio plastiko misiniu (1). Griovelis 
(2), kurj geriausia padaryti mechanizuotai, uzpildomas plastikiniu arba elastiniu jungia-
muoju misiniu. Uzdedamas pavirsiaus hermetikas (3). 

c=y 

Plysys prie vamzdzio uzsandarinamas elastiniu jungiamuoju misiniu (1), jpurskiant 
medziagos, leidziancios vamzdziui judeti (2). 

Siurbimo is po grindu sistemos schema 

Naudojamas ventiliatorius (1), 70-110 mm skersmens cinkuotos plieno skardos arba 
polivinilo chlorido vamzdis (turi buti padengtas izoliacija, kad ant jo nesikondensuoty 
dregme), slegio matuoklis pastoviam slegio skirtumui uztikrinti (nors diafragminis slegio 
matuoklis brangesnis uz U formos skystinj matuoklj, pirmuoju atveju skystis negaruoja), 
issiurbimo duobe (4). 

Jeigu ploksteje yra keletas plysiy, juos reikia uzsandarinti (10.2 skyrius knygoje). 

Jeigu ploksteje plysiy daug, reikia uzdeti oro nepraleidziantj sluoksnj (11.3 pav. 
knygoje). Galima islieti ir nauja betono plokst§. 

HT\ 

Grunto oras su radonu gali patekti ir pertechninj pogrindj. 

I H-

Pamatii sienose turi buti labai mazos angos. 

Jeigu jmanoma, reikia uzsandarinti plysius tarp pamaty sieny ir plokstes bei aplink vamzdzius. 
Ant vamzdzio (1) reikety uzdeti izoliacinj siuoksnj (3), saugantj, kad ant vamzdzio nesikondensuoty 
vanduo. Kaminas turety buti apsaugotas stogeliu. Ventiliatoriumi (2) padidinamas slegis techniniame 
pogrindyje, bet tada jis turi buti kuo hermetiskesnis. Jeigu vedinimo greitis didelis, techninis 
pogrindis gali atsalti, jame gali padideti dregme. Todel si priemone nera gera. 

Ant grunto pavirsiaus patartina uzdeti sandarinamajj sluoksnj. 



PamatLj sienos (1) yra is betono arba lengvojo betono. Radonui nepralaidy siuoksnj (2) 
sudaro bitumas, termoplastine guma, bitumo veltinis su aliuminio folija. Sluoksnio krastai 
privirinami. Jeigu yra pavojus, kad ant sluoksnio kaupsis dregme, prie pamaty sieny jo 
tvirtinti negalima. Jeigu radono grunte yra nedaug (maziau negu 50 000 Bq/m3), pakaks 
geros (bent 0,3 mm storio) polivinilo chlorido pleveles. 

Geriausia sumazinti slegj po polietileno plevele (14.8 pav. knygoje). 

Naudojami 100 mm skersmens polivinilo chlorido drenazo vamzdziai (1). Jie turi buti ne 
arciau kaip 2 m nuo pamaty sieny ir be perforuoty skyliy tose vietose, kurios nuo sieny yra arciau 
kaip 2 m. Vamzdziai turi buti sujungti tarpusavyje ir prijungti prie ventiliatoriaus, kurj geriausia 
statyti lauke. Supilamas zvyro arba stambaus smelio sluoksnis (2), gerai praleidziantis ora.. 
Sluoksnis turi buti ne arciau kaip 0,5 m nuo pamaty sieny. Sluoksnio krastus gali prilaikyti 50 mm 
skersmens plastmasiniai vamzdziai. Prie isoriniy rusio sieny tvirtinama stora (bent jau 0,3 mm) 
polietileno plevele (3) taip, kad susikondensav^s vanduo begty j zem§, o ne ant pleveles. 

Lietuvoje daznai namai buvo statomi grindis dedanttiesiog antgrunto. 

Tokiu atveju galima vedinti tarpa. tarp grindy ir grunto. 

Geriau, tiesa, ir brangiau, bOty padaryti naujas grindis, kuriose buty betono plokste, 
silumines izoliacijos irkapiliarus blokuojantis sluoksniai. Betono ploksteturi buti su armatura 
ir maziausiai 10 cm storio. Dziudamas betonas traukiasi, o plysiai tarp plokstes ir sieny 
turi nepraleisti oro. Kaip uztaisyti plysius prie vamzdziy, parodyta 10.6 pav. knygoje. 
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Paveiksle pavaizduota orui nepralaidi siena (1), gelzbetonio plokste (2), silumines 
izoliacijos sluoksnis (3), kapiliarus blokuojantis sluoksnis (5) irpoliuretano putomis uzpil-
dytas tarpas tarp plokstes ir sienos (5). Statant naujus pastatus, plysius prie vamzdziy 
uzsandarinti galima gana paprastai. Ant vamzdzio, ten, kur jis jbetonuojamas, galima 
uzvynioti kelis sarminei aplinkai atsparios medziagos sluoksnius. 

Radono matavimai Lietuvoje t^siami. Tad nenustebkite, jeigu ir j Jusy namus pasibels 
Radiacines saugos centra specialistai. 

Pravartu zinoti: 
-radono yra visuose pastatuose, skiriasi tik jo kiekis, 
-kai kuriuose musu salies namuose radono kiekj reikety mazinti, 
- radonas neturi nei spalvos, nei kvapo, tad jo kiekj galima ismatuoti tik specialiais prietaisais, 
-Jus galite kreiptis i Radiacines saugos centra., kurio darbuotojai ismatuos, kiek radono yra Jusy 
name, paaiskins apie jo poveikj, patars, ka daryti, jeigu radono Jusy name per daug. 

Netikekite, kad: 
-radono maziau mediniuose namuose, 
- radonas atsirado po Cernobylio avarijos, 
- radono kiekj namuose visada galima sumazinti juos vedinant, 
-j radona. niekada nereikia kreipti demesio. 



formacijos apie radonq ir jonizuojanciajq spinduliuote bei 
■auga galite gauti Radiacines saugos centre: 

m, tel.: 275 46 93, 276 36 33, 275 46 91 
Kaune, tel. 33 37 60 
Klaipedoje, tel. 38 33 08 
Panevezyje, tel. 46 36 77 

- Siauliuose, tel. 54 46 44 

Informacija. apie Radiacines saugos centra, rasite 
intemete adresu: www.rsc.lt. 
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