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MAPY RADONOVÉHO RIZIKA - SPRÁVNÉ APLIKACE

RNDr. Ivan Barnet
Český geologický ústav
Praha

Geologická situace České republiky je příznivá pronikání ra-
donu z podložních hornin a jejich zvětralinového pláště. Je proto
zřejmé, že radon z geologického podlož! zásadně ovlivňuje i výsled-
né hodnoty objemové aktivity radonu uvnitř objektů. Vzhledem k
zdravotní závažnosti radonové problematiky probíhá regionální výz-
kum radonového rizika České republiky, prováděný Českým geologickým
ústavem, Přírodovědeckou fakultou UK a firmami Radium, Radon, Pegas a
Průzkum Příbram. Výzkum vyústil v sestavení odvozených map radonového
rizika České republiky v měřítku 1:200 000 /I/. Mepy byly sestaveny
podle administrativního dělení na kraje - regiony pro celé izemi
České republiky. Základním podkladem jsou výsledky terénního měření
objemové aktivity,radonu Rn v půdním vzduchu na 148 referenSních
plochách /celkem 4800 měření/ provedené metodou SAN /edsorbce dce-
řiných produktů radonu na plastikových fóliích ve vývrtech 0,6-0,8
m hlubokých s dobou expozice 24 hodin/. Referenční plochy pokrývaly
všechny známé litologické typy hornin a geologické jednotky. Z dal-
ších podkladů byly použity letecké gamaspektrometrické mapy, geolo-
gické, pedologické a hydrogeologické mapy a katalog radiometrických
anomálií, poskytnutý bývalým Uranovým průzkumem. Míra radonového
rizika je v mapách vyjádřena třemi stupni pro jednotlivé geologické
a litologické jednotky s použitím limitů uvedených v tab. 1.

Mapy lze nejlépe využít především v organizacích s regionální
působností. VSechny níže citované možnosti využití radonových map
byly již prakticky prověřeny:
• tvorba územního plánu

- strategie financování ozdravných opatření v regionech
- stanoveni priorit monitorováni radonu v objektech
- monitorování radonu v pitné vodě
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Tab. 1. - Československé radonové limity používané pro hodnocení
radonového rizika z geologického podloží /3/.

RADONOVÉ RIZIKO

nízké

střední

vysoké

OBJEMOVÁ AKTIVITA RADONU (kfiq.m-3)

PROPUSTNOST PODLOŽÍ
nízká střední vysoká

<30

30-100

>100

<20

20-70

>70

<10

10-30

>30

Mapy nejsou zásadně urCeny pro hodnocení radonového rizika na
jednotlivých stavebních plochách /jako jediný podklad/, které je
nutno provádět v podrobnějších měřítkách /I:10000 a větších/ s od-
povídajícím poCtem měřených bodů. Často se právě a touto mylnou in-
terpretací regionálních radonových map pro lokální hodnocení setká-
váme. Je nutno si uvědomit, že radon jako plyn je na své cestě od
místa vzniku /minerální zrno v hornině/ do prostoru, v němž může
dlouhodobě ovlivňovat lidské zdraví, ovlivňován řadou faktorů, kte-
ré mohou výrazně změnit výsledné hodnoty objemové aktivity radonu.
Hlavní z těchto faktorů zde uvádíme:

P r o p u s t n o s t p ů d y je i na malých plochách vel-
mi nehomogenní. Obecně lze říci, že průměrná hodnota objemové akti-
vity radonu je vyšší v horninách s nízkým zastoupením jemnozrnných
částic /tedy v horninách lépe propustných - např. Stěrky, štěrko-
písky, písčité zvětraliny žul/. Pokud leží hůře propustná vrstva
/např. jíly/ v nadloží dobře propustné vrstvy, radon se může pod ni
akumulovat a migrovat horizontálně na velkou vzdálenost. Tak i na
zdánlivě nízkorizikovém podloží lze nalézt objekty s vysokou hladi-
nou radonu.

M e t e o r o l o g i c k é a k l i m a t i c k é f a k -
t o r y /2/ způsobují krátkodobé i sezónní variace objemové akti-
vity radonu v půdě a následně i v objektech. Mezi tyto faktory pat-
ří nepř. teplota vzduchu, teplota půdy v různých hloubkách, množství
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a intenzita srážek, změny atmosférického tlaku, 3měr a rychlost ve-
tru a pod.

Skutečný podíl vlivu jednotlivých faktorů je silně závislý na
geoklimatické situaci daného místa a je velmi proměnlivý. Pozorová-
ní v ČSFR i ve světě ukazují, Se objemová aktivita radonu stoupá v
jarních a podzimních měsících, pokles je zaznamenán v létě a v zimě
/vliv promrzání půdy/. T e k t o n i c k é p o r u á e n í
h o r n i n se projevuje zvýSením hodnot objemové aktivity radonu
v blízkosti zlomů, mylonitizovaných pásem či kontaktů i zdánlivě
kompaktních horninových typů. Řada měření, uskutečněných na tekto-
nicky postižených lokalitách prokázala, 2e nárůst radonových hodnot
je až několikanásobný. Maxima jsou obvykle lokalizována do těsné
blízkosti zlomu, zvýšené hodnoty se väak projevují i v širším okolí
zlomu.

Spolehlivost regionálních radonových map

Často diskutovanou otázkou je, do jaká míry odpovídají regio-
nální mapy v otázce hodnocení radonového rizika lokálním pomřrům na
detailních radonových mapách. Proto bylo uskutečněno srovnání na
více než 200 dosud změřených lokalitách s regionálními mepemi. Te-
tailní měření v rizikových oblfstech byla prováděna v rámci úkolu
ministerstva životního prostředí ČR v r. 1991 řadou organizací, po-
užívajících jednotný metodický postup. Výsledky srovnání jsou v ná-
sledující tabulce /str. 4/.

Z tabulky je zřejmé, že u ploch 3. kategorie je velmi dobrá
shoda nad 80%. I přesto však není možné použít regionální mapy pro
posouzení jednotlivých stavebních ploch proto, že obvyklá nehomoge-
nita v geologickém a půdním složení měřeného pozemku se může proje-
vit v několika bodech nárůstem půdního radonu. Vliv nehomogenity je
na každém pozemku rozdílný a nelze nalézt obecnou zákonitost. To se
projevuje zejména v nízké a částečně i střední kategorii radonového
rizika, do níž jsou zařazovány obvykle horninová typy, u nichž nel-
ze předpokládat primárně zvýšený obsah uranu, radia a následně i
vznikajícího radonu.
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OBLAST

TŘEBÍČ

BLATNÁ

LIBEREC

VOTICE

MIHOŠOV.

TÁBOR

STRAKONIC.

TACHOV

FH.LÁZNĚ

MILEVSKO

LITVÍNOV

ZDIBY

REGIONAL.NAPY

KATEGORIE

1.

1.

1.

1.

1.

3.

3.

3.

3.

.2..3.

.2.

,2.

,2..3.

.2.

3.

3.

3.

DETAILNÍ MĚŘENÍ

XAT.l.

0

0

0

0

1

1

4

4

6

0

0

0

2.

4

3

2

2

6

9

4

4

6

3

3

2

3.

35

29

18

10

3

0

0

1

1

23

15

7

SHODA

%

90

83

90

83

10,60,30

10,90,0

50,50.0

44,44.12

46,46,8

86

83

78

Hodnocení radonového rizika ,

Základním předpokladem kvalifikovaného zhodnocení radonového

rizika na stavební ploše je podrobná znalost geologických poměrů na

dané lokalitě. Jedná se zejména o charakter a homogenitu vertikál-
ního profilu, stanovení horninových typů v podloží a zrnitostních
parametrů v půdním profilu, která dzce souvisí s propustností.

Měření radonu v půdním vzduchu se provádí běžně užívanými me-
todami detekce radonu s mezí stanovitelnosti 1 kBq.m"3, které jsou
ověřeny referenční laboratoří MZ ČR /ÚHP Kamenná/. Statistickým mo-
delováním bylo prokázáno /3/, že minimální počet odběrových bodů na
jedné ploáe je 15. Měření není možno provádět v extrémních meteoro-
logických podmínkách, které mohou výrazně ovlivnit propustnost a
vlhkost svrchního půdního horizontu /3A

Podle velikosti a geologické variability zkoumané plochy je
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nutno volit i hustotu průzkumné sítě. Výsledná klasifikace radono-
vého rizika musí být založena na interpretaci všech faktorů, které"
mohou ovlivnit na dané ploáe hodnotu objemové aktivity radonu. Ne-
jedná se tedy o pouhé zařazení numerických hodnot do příslušné ta-
bulky.

Závěr

Příspěvek byl psán s cílem ukázat, že hodnocení radonového
rizika nelze stavět pouze na odvození a regionálních map. Jako ide-
ální a v praxi ověřená se v praxi ukázala následující posloupnost
kroků:

1. Podle regionálních map stanovit prioritu zájmových území v daném
regionu

2. Provést dlouhodobá měření radonu uvnitř objektů v pořadí závaž-
nosti možných účinků na zdraví obyvatel

3. Stanovit podrobným měřením zdroje radonu v objektu /geologické
podloží, stavební hmoty, voda/

4. Přikročit k ozdravným opatřením v daných objektech

Nahodile vedený radonový průzkum může naopak vést k předčasnému od-
čerpání finančních prostředků, které ve fázi ozdravných opatření
budou chybět.
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ŘÍZENÉ PRETLAKOVÉ VĚTRACÍ JAKO ÚČINNÝ PROTIRADONOVÍ SYSTEM

STÁVAJÍCÍCH BUDOV

Ing. Petr Uorávek, CSc.

Jablonec.nad Nisou

!. Úvod

Ľozimetrické průzkumy prováděné již celou řadu let v zahraničí a v
posledních letech i u nás prokazují, Se stále větái počet obyvatel
je v budovách vystaven radioaktivnímu ozáření z přírodních radionu-
klidů, hlavně radonu 2 2 2Bn a jeho dceřiných produktů 2 1 8Po /RaA/;
2 U P b /KaB/j 2 1 4B1 /RaC/; 2 1 4Po /ftaC/j a thoronu 2 2 0Rn. Badon, jako
radioaktivní plyn vznikající radioaktivní přeměnou uranu a radia se
uvolňuje bučí ze stavebních materiálů /hlavně s obsahem popílku a
škváry/, nebo plošně difunduje z podzemí do budov /zvláät pak v o-
blastech se žulovým podložím a kvarternlmi sedimenty/. Doprovodným
jevem výskytu radonu a jeho d.p. ve stavebních materiálech je radi-
oaktivní záření gama, způsobující zevní ozáření osob. Ze zdravotní-
ho hlediska jsou nejvážnějším problémem radonu jeho mutagenní a
teratogenní aktivity realizované inhalačními účinky dceřiných pro-
duktů vázaných na vzdušné pevné a kapalné částice. Takto vázaná d.
p. vytváří radioaktivní aerosol s částicemi -středního průměru asi
0,1 mm, který je zachycován na sliznicích dýchacího traktu a píle-
ním epitelu, kde se účinkem<r- záření stává potenciálním zdrojem
vzniku karcinomu plic.

2. Legislativní opatření

Vyhláäkou MZČR č. 76/91 jsou taxativně stanoveny požadavky na och-
ranu zdraví osob před vnitřním ozářením způsobeným vdechováním ra-
donu a jeho d.p. /limitní hodnota ekvivalentní objemové aktivity
radonu je 200 Bqm~V a před zevním ozářením způsobeným f- zářením
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z přírodních radionuklidů /limit fotonového dávkového ekvivalentu
je 2/lSvh* /. V případě, Se tyto hodnoty jsou překročeny, nebo je-
jich součtové kriterium je větší než 1, musí být provedena ozdravná
opatření. Tyto požadavky platí obecně pro váechny stavby pro bydle-
ní a pro ostatní stavo; ••/ případech, že součtová dobe pobytu osob
je vyšší než tOOO hodin ročně. V zahraniční praxi se všeobecně po-
užívá hodnota objemové aktivity radonu podle ASHRAE 1981 ve výši 74
Bqnf3.

3. Radon ve stávajících budovách a používané způsoby jeho odstranění

Výskyt vyáSích koncentrací radonu a jeho d.p. v budovách je deter-
minován předevaím nedostatečnou intenzitou větrání. Při současných
požadavcích na energetické úspory, realizovaných mimo jiné dokona-
lým utěsňováním oken, a dále úplnou absencí lokálních topeništ v
pobytových místnostech, zaručujících kdysi jejich trvalé provětré-
vání, a častým používáním závadných stavebních materiálů začal být
problém ionizačního mikroklimatu sledován v celém světě. Pro případ
jednoznačně definovaného výskytu radonu z podloží je uváděn jako
nejúčinějáí způsob odvětrání podzemních prostor s ventilačním sys-
témem pod objektem a vzduchotěsná izolace od podloží s hermetickým
utěsněním prostupů. V případě, že zdrojem radonu je materiál /např.
škvároblok prefa rodinných domů START/ se doporučuje intenzivní vě-
trání a plynotesné uzavření vnitřních povrchů pryskyřičnými nátěry
a neprodyšnými tapetami. Uvedená pasivní technická opatření se váak
v praxi u stáv8jících budov velmi těžko realizují, nebol přes vyso-
ké náklady, dlouhé lhůty realizace a dlouhodobé vyloučení provozu
se ukazuje řada uváděných pasivních systémů díky nekvalitnímu pro-
vedení jako málo účinná. V zahraniční praxi /USA, Kanadě a ve Švéd-
sku/ se u stávajících i nových budov preferuje instalace aktivních
ventilačních systémů zajištující řízenou výměnu vzduchu, čímž se
koncentrace radonu a jeho d.p. výrazně a hlavně zaručeně snižují
hluboko pod hygienicky přípustné normy. Nové trendy v USA dokonce
požadují snížení koncentrace radonu v bytech na hodnoty venkovního
pozadí, tj. na 5 až 10 \
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4. Experimentální realizace ventilačního přetlakového systému

V průběhu roku 1991 byla KHS Hradec Králové a Ministerstvem zdra-

votnictví ČR vyhodnocena řada protiradonových ozdravných opatření

realizovaných u rodinných domků ve Vrchlabí formou pasivních sys-

témů, převážně nátěry a obklady olověnými deskami. Výsledky hodno-

cení byly vesměs negativní co do efektivnosti, navíc byly realiza-

ce nepříznivě přijímány samotnými uživateli domů.

Proto bylo zahájeno jednání o možnosti alternativního řešení pro-

blematiky radonu formou nucené ventilace, navazující na zahraniční

poznatky. Ve spolupráci s KHS Hradec Králové a firmou INVESTING a

po dohodě s majitelem byl vybrán k experimentální realizaci ověření

systému přetlakového větrání s rekuperací tepla nový rodinný dům

typu START ve Vrchlabí, postavený z radioaktivního rynholeckého

škvárobetonu Prefy Hýskov, s průměrnými dlouhodobými hodnotami EOAR

= 250 až 380 Bqm , s dávkovým příkonem záření ̂  = 0,68 až 0,96,/RGy

/h. Podrobná měření rychlosti přísunu EOAR do obytných místností,

časově proměnné v rozsahu 80 až 340 Bq/nrvh, však prokázala navíc

i výrazné pronikání radonu z podloží. Cílem této realizace bylo o-

věření účinnosti navrženého větracího přetlakového systému, funkce

rekuperační vzduchotechnické jednotky, hlučnosti, ekonomie pořizo-

vacích nákladů systému a provozních nákladů.

5. Technický popis navrženého vzduchotechnického aystému

Vzduchotechnická jednotka s provozním výkonem 2 x 360 m h , s ele-

ktrickým příkonem 100 W, s rekuperačním výměníkem z plastů hPS s ú-

činností 1= 7A%, s by-passem čerstvého vzduchu, s vyměnitelnými fil-

try a tlumičem byla umístěné na půdě, s přívodem vzduchu z fasády.

Dohrev přiváděného vzduchu řeáen vestavěným ohřívačem příkonu 4 kW.

Podstropní rozvody, skryté okenními garnižemi se Štěrbinovými výus-

tkami, zajištující rovnoměrný spojitý přívod vzduchu do každé míst-

nosti. Odvod odpadního vzduchu přes štěrbiny pod dveřmi, které vy-

tvářejí tlakový předěl, do chodby centrálního odtahu k jednotce.

Provoz jednotky a dohřívače je automaticky řízen mikroprocesorovým

regulátorem, umožňujícím na displeji nastavení otáček ventilátoru,

cyklace chodu, teploty přiváděného vzduchu, s dlouhodobou volbou

časového režimu větrání.
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6. Výsledky experimentálního ověření

V závislosti na hodnotách přísunů EOAR do jednotlivých místostí do-

mu byly regulačními klapkami nastaveny nucená výměny vzduchu v roz-

sahu n = 0,7 - 1,35 /h" a současně hermeticky utěsněny spáry oken

v celém domě pásky mikroporázr.í pryže. V průběhu 14 dni pak b,yl dům

trvale monitorován /KHS Hradec Králová j inp. Hůlka/ současná 4 mo-

nitory radonu WLM-30 fy SCIKTREX /Kaneda/, s automatickým záznamem

z průměrovaných hodnot EOAR a RaA /Po 218/ po 15 minutách. V I. e-

tapě v období 3 x 48 hodin byl systém s plným výkonem střídavě po

24 h zapínán a vypínán /viz graf 5. 1/, v dalším období byl systém

střídavě zapínán na cyklovaný režim větrání /t'3 a 2/3 intervalu-'

v průběhu každé hodiny. Soba poklesu koncentrace radonu odvozená z

průběhu RaA /Po 218/ po zapnutí systému do rovnovážného stavu se

pohybovala v rozsahu 2 až 3 hod. Výsledné hodnoty objemové aktivity

radonu při trvalém provozu vzduchotechnického systímu byly měřeny

ve všech místnostech kolem 20 ež 30 Bqm"-*, při konkrétních rychlos-

tech přísunu EOAB kolem 100 Bq/nr/h. Ukazuje se, že účinkem vyvoze-

ného přetlaku v místnostech v hodnotě 1,5 až 2,5 Pa dochází k pod-

statně vyääímu efektu snížení EOAR vůči běžnému prevetrávaní. V da-

ném případě lze odvodit tento "koeficient účinnosti přetlakového

větrání" v hodnotě k p v = 3,6. V praxi to znamená, že systém lze ús-

pěaně provozovat s podstatně nižšími výměnami vzduchu /regulací o-

táček, cyklací/, což přináaí výrazné snížení provozních nákladů.

Při doporučeném větrání otevřenými okny dosáhly měřené hodnoty EOAR

/podle grafu č. 1/ až 200 Bqm , tj. více než 10 x vyááích hodnot

vůči řízené ventilaci!

Při závěrečném hodnocení bylo konstatováno, že pokles koncentrace

radonu, který vytváří dominantní 3ložku radiační zátěže, je natolik

výrazný, že i přes nezměněné hodnoty %• lze objekt považovat za hy-

gienicky nezávadný. Hladina hluku v uzavřeném prostoru obytných mí-

stností v noci při provozu ventilace byla 25 až 26 dB /A/, praktic-

ky na hranici citlivosti měřící aparatury.

7. Vyhodnocení hromadně realizovaných ozdravných opatření

Na závěr roku 199' byly provedeny instalace protiredonových systémů
formou řízeného větrání v několika mateřských školách ve Vrchlabí a
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Merklovicích, kde zdrojem radiační zátěže byl výhradně radon z pod-

loží. Extrémní hodnoty EOAR v těchto MŠ při měření přesahovaly 2800

Bqm" , bez výskytu y záření. Na grafu č. 2 jsou znázorněny nárůsty

a poklesy EOAR při vypnutém a zapnutém přetlakovém systému, kde při

dokonalém utěsnění oken dosáhl koeficient účinnosti přetlakového

větrání hodnotu k = 36. V MŠ Merklovice bylo dokonce dosaženo při

trvalém provozu hodnot EOAR v rozsahu 5 až 7 Bqm , tedy hodnot po-

zadí venkovního vzduchu! U serie rodinných domů ve Vrchlabí v Pod-

hůří, kde hodnoty EOAR z výronu půdního radonu dosahovaly extrémně

až 8 500 Bqm" , byly provozem přetlakového větrání sníženy tyto

hodnoty trvale až na 30 až 50 Bqm .

8. Celkové hodnocení systéaiu

Mimo základní funkci ověřenou radikálním snížením koncentrace rado-
nu a jeho d.p. v pobytových místnostech zajistuje ventilační systém
déle:

- dokonalé provětrání všech prostor a přívod čerstvého vzduchu pro
zajištění oderového, vlhkostního a toxického mikroklimatu v množ-
ství min. 25 nr/os/h, kdy současné větrání infiltrací budov nedo-
sahuje ani nejzákladnč-jSí hygienické výměny /běžně n < 0 1 5 ^ "

snížení teplotních gradientů v konvekčně vytápěných prostorách o
2 až 3 K na výáku místností, přívodem chladnějšího vzduchu nad tě-
lesy ÚT

při účinnosti rekuperace až 74 % a hermetizací okenních spár se
výrazně snižuje spotřeba tepla pro větrání vůči neřízené infil-
traci. Vícenáklady pak tvoří jen provoz ventilátoru jednotky s
příkonem 100 W

přívodem filtrovaného vzduchu se výrazně snižuje znečištění inte-
riéru buuov venkovním prachem vůči spárové infiltraci okny
systém zajiátuje převod solárních zisků z osluněných místností
do celého domu s minimální spotřebou procesové energie

systdm zabraňuje vytváření plísní na stěnách při zajištění trvá- ,;
lých hodnot rh = 50%

vylučuje se nutnost trvalého monitorování radonu
v letním a přechodném období umožňuje obtok vzduchu účinné pro-
větrání a chlazení nepředehřátým vzduchem
při kombinaci systému s elektrickým dohřívačem lze po většinu
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přechodného období vykrývat i transmisní ztráty objektu a tím vy-
loučit provoz základní otopné soustavy na pevná paliva při omeze-
ném výkonu z hledisek ekonomických i ekologických

- pro trvale neobsazené prostory /školy, školky/ lze větrací systém
spínat pouze v časovém období obsazeni budovy s programově nasta-
vitelným předvětráním před příchodem lidí.

Zévtíínost požadavku kvalitního ovzduší v predškolských zeřízeních
lze exaktně dokumentovat výsledkem statistického šetření nemocnosti
dětí na širším sledovaném souboru ve čtyřech MŠ ve Vrchlabí. V sle-
dovaném období chřipkové epidemie v 02/92 zde dosahovala u nevetra-
ných školek nemocnost dětí 25 až 36%, avšak u MŠ Dvořákova s insta-
lovaným větracím systémem byla nemocnost dětí signifikantně nižší,
max. 6,5 až 7,6%.
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RADIOAKTIVITA HORNIN

RNDr. Milan Hatolín
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova Praha
katedra užitá geofyziky

Radioaktivita hornin je podstatnou složkou přírodních zdroja
záření. Radioaktivitu hornin podmiňují přírodní radionuklidy pří-
tomná v horninách. Terestrická záření se při globálním hodnocení
podílí na iradiaci obyvatelstva přírodními zdroji přibliZně 17 *,
radon podmiňuje více než 50%radiační zátěže populace z přírodních
zdrojů. Zdrojem radonu v přírodním prostředí jsou především horniny.

t. Radioaktivní prvky v horninách

V přírodě je známo více než 200 přírodních radionuklidů, která
jsou zdroji záření alfa, beta, gama a neutronového záření.S ohledem
na zastoupeni přírodních radioaktivních prvků v horninách zemská
kůry a jejich radiačním charakteristikám jsou podstatnými zdroji
radiace U, Th a K.

Uran je v zemské kůře přítomen v průměrné koncentraci 2 až 4
ppm U. Uran tvoří samostatné minerály, je izomorfně přítomen v ji-
ných minerálech a existuje též v disperzních formách. 7 horninách
se uran nachází ve zvýšené míře v akcesoriclcých minerálech titani-
tu, apatitu, zirkonu, xenotimu, monazitu a ortitu. V přirozené smě-
si izotopů uranu jsou zastoupeny -^U 99,274 % /poločas přeměny T=
4,507.109 roků/, 2 3 5 U 0,720 56 /T=7,02.108 roků/ a 2 3 4 U 0,006 % /T=
2,5.10* roků/. Uran je prvkem značně mobilním za různých teplotních
a tlakových podmínek, a proto radioaktivní rovnováha mezi U a jeho
dceřinými produkty bývá často v přírodních podmínkách porušena.

Thorium tvoří kyslíkaté sloučeniny podobných forem jako uran.
Průměrná koncentrace Th v zemské kůře je 8 až 12 ppm Th. V horni-
nách je thorium přítomno ve zvýšené míře v akcesorických minerálech
apatiru, titanitu, zirkonu, ortitu, monazitu aj. Poločas přeměny
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je 1.4.1010 roků. Význačným geochemickým znakem thoria je je-
ho stabilnost, podstatnou formou pohybu je mechanický transport.

Draslík je v zemské kúře přítomen v průměrné koncentraci 2,5*.
Je velmi rozaířeným prvkem litosféry, v magmatických a metamorfová-
ných horninách mají největší obsah draslíku draselné živce, leucit,
biotit, muskovit, sericit a flogopit. Draslík je pohyblivý za růz-
ných teplotních a tlakových podmínek. Poločas přeměny izotopu K
je 1,415.1O9 roků.

Rozpadem přírodních radioaktivních prvků se uvolňuje teplo.
Radioaktivita magmatických hornin má tendenci růstu s rostoucí

kyselostí hornin. Obsah radioaktivních prvků v akcesorických mine-
rálech závisí na podmínkách jejich vzniku. Efuzívní formy magmatitů
bývají aktivnější než jejich hlubinné ekvivalenty. Vysokou radioak-
tivitou se vyznačují magmatity finálních fází magmatogenních cyklů.
Radioaktivita syenitů, fonolitů, žul, granodioritů bývá vysoká, ex-
trémně nízkou radioaktivitou jsou charakteristická ultrabazika a
bazika.

Radioaktivita sedimentárních hornin primárně závisí na usazo-
vaném materiálu. Nejvyšší radioaktivitou se vyznačují jíly, jílov-
ce, fosfáty, draselné sole a bituminosní sedimenty, k nejméně ak-
tivním patří vápenec, sádrovec, kamenná sůl, křemenec a dolomit.
Hlubokomořské sedimenty mívají převážně obsah radioaktivních prvků
vyäáí než sedimenty kontinentální. Uran přítomný v roztocích může
sedimenty epigeneticky obohacovat. Přítomnost radioaktivních prvků
v eluviích e pokryvných útvarech je podmíněna matečnými horninami,
původem pokryvů a klimatickými podmínkami. V humidních oblastech je
U z povrchových vrstev vyluhován, v aridních oblastech bývá povr-
chové kůra hornin uranem obohacena.

Radioaktivita metamorfovaných hornin odpovídá převážně vlast-
nostem výchozího horninového materiálu. Pouze v některých případech
metamorfózy injekční bývá radioaktivita hornin zvýšena nebo snížena
v závislosti na povaze metatektu. K metamorfitům s vyšší radioakti-

U vitou náleží některé ortoruly a horniny injikovaná, extrémně nízkou
** aktivitou jsou charakteristické serpentinity a amfibolity. Nízké
Í radioaktivita některých granulitů je podmíněna velmi nízkými obsahy
1 U a Th.
ff\ Koncentrace přírodních radionuklidů ve vodách je o 3 až 4 řády

nižäí než v horninách.
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Tabulka 1. Draslík, uran

Horniny

kyselé magmatity
střed. kys. magm.
bazické magmatity

břidlice, jíly

pískovce
vápence

% K

3,3
2,3
0,8
3,2
1,2
0,3

a thorium v horninách

ppm U

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

ppm Th

18,0
7,0
3,0

11,0
• 7.0

1,8

Th/U

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

Přírodní radionuklidy tvoří v zemské kůře akumulace. Ložiska

draselných solí obsahují K o koncentracích řádu 10 % K, uranová

ložiska jsou akumulace 0,0X až X % U, thoriová ložiska dosahují XO

* Th. Vztah jednotek pro vyjádření hmotnostní koncentrace prvků je

1 % - 10 000 ppm.

i

2. Draslík, uran, thorium a radon jako zdroje jaderného záření

Při přemčnécb radionuklidú jsou uvolňovány Částice a energie,

které tvoří jaderné záření.

V přírodní směsi izotopů draslíku je radioaktivní pouze 4 0K,

který j« nastoupen 0,012 %. Rozpadá se přeměnou beta /88 %/ a zá-

chytem elektronu /12 %/, při němž je emitováno raonoenergetické zá-

ření gama o energii E 1461 keV. Produktem rozpadu je ^ C nebo Ar,

které jsou stabilní.
J U vytváří přírodní přeměnovou řadu o 1f> členech, jejímž

stabilním produktem rozpadu je Pb. Přeměny alfa a beta jsou pro-

vázeny emisí kvant gama, energie jaderného záření je řádu až iO eV«

Vzhledem k počtu členů přeměnové řady jsou výsledná spektra energií

složité.V rozpadové řadě U vzniká Rn /radon/H poločaaem pře-

měny T=3,82 dne.

^ vytváří přírodní přeměnovou řadu o 12 členech, jejímž
207207

produktem rozpadu je Pb. Přeměny alfa a beta jsou provázeny zá-
řením gama, energie emise jaderného záření je řádu až 10 eV. Vzhle-
dem k malému zastoupení U v přírodě je intenzita jaderného záře-
ní radionuklidú přeměnové řady U omezena. Přeměnami v rozpadové
řadě 2^ 5U vzniká 2 1 9Rn /aktion/ o poločasu přeměny T=3,92 a.Th vytváří přírodní přeměnovou řadu o 11 členech, jejímž
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208

produktem rozpadu je Pb. Přeměny elfa a beta jsou provázeny zá-

řením gama, energie emise jaderného záření je řádu až 10 eV. Pře-

měnami v rozpadové řadě Th vzniká Rn /thoron/ o poločasu pře-

měny T=55,3 3.

Izotopy radioaktivního plynu radonu /radioaktivní emanace/

vznikají v horninách rozpadem přítomnech přírodních radionuklidů U

a Th. Radioaktivní emanace uvolněné z pevné fáze horniny se zčásti

dostávají do volných intergranulárních prostorů horniny, odkud mo-

hou dále migrovat. Relativní podíl uvolněné emanace vyjadřuje koe-

ficient emanování horniny. Izotopy radonu se přeměňují rozpadem al-

fa. S ohledem na poločasy přeměn izotopů Rn, a 3 tím spojenými mig-

račními délkami v pevném prostrčí, je pro průnik radonu do volného
222

ovzduší a stavebních objektu významný pouze izotop Rn 'radon'',

který je předmětem měření a hodnocení. Radon je plyn bezbarvý a bez

zápachu o hustotě 7,5 krátě větší než hustoto vzduchu. V" horninách

se šíří difúzí na vzdálenost několika metrů od zdroje a konvekčním

prouděním, při kterém jsou dálky transportu radonu až o řád větSí.

Radon a jeho produkty rozpadu jsou zdrojem jaderného záření, ve

kterém z hlediska radiohygieny je význačné zejména záření alfa o

energiích řádu 10 eV.

Průchodnost jaderního záření hmotou je podmíněna jaho fyzikál-

ní povahou, energií emise a složením hmotné přpkéžky. Doběh částic

alfa v horninách je řádu 10 mm, ve vzduchu do 0,I m, částice alfa

mají velkou ionizační schopnost. Doběh záření bete v horninách je

řádu 10 mm, ve vzduchu 10 m. Doběh záření gama v horninách je do

0,5 m, ve vztiuchu do 700 m. Pole neutronoví ho záření hornin je vel-

mi nízké.

Jednotlivá přírodní radionuklidy emitují charakteristická e-

nergie záření alfa a gama, které umožňují jejich stanovení.
3. Měření radioaktivity hornin

Vzhledem k rozdílné průchodnosti jaderného záření hmotou jsou

terénní měření radioaktivity hornin převážně realizováns detekcí

záření gaaa. Regionální výzkumy radioaktivity hornin jsou realizo-

vány měřením leteckým, automobilovým, pomocí ručních přenosných

přístrojů, ve vrtech a analýzou horninových vzorků. Měření úhrnné

aktivity gama poskytuje obraz o celkové přítomnosti zdrojů záření
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gama v horninách, výsledky měření dávkového příkonu záření gama se
uvádí v nGy.h . Gamaspektrometrická měření umožňují kvantitativní
stanovení K, U a Th v horninách. Výsledky jsou pro geologické účely
vyjadřovány v % K, ppm eU a ppm e Th, pro radiohygienické účely v
jednotkách hmotnostní aktivity Bq.kg" .

Přítomnost emanací v půdním vzduchu se zjištuje několika meto-
dami měřením in situ nebo v laboratoři. Objemové aktivita radonu v
půdním vzduchu se vyjadřuje v kBq.m . Obvyklé hodnoty jsou v mezích
0 - 100 kBq.m" . Objemová aktivita radonu v atmosférickém vzduchu je
o tři až čtyři řády nižší.

4. Radioaktivita hornin ČSFR

Schématická mapa radioaktivity hornin ČSFR je na obr. 1. Hod-

noty jsou uvedeny v uR/h vyjadřující expoziční příkon záření gama.

Pro převod na dávkový příkon záření gama lze užít vztah 1 uR/h =

8,73 nGy.h"1.

Český masív
Oblast moldanubika zahrnuje krystalinikum, které pronikají

plutony. Moldanubikum Českého lesa je převážně radioaktivitou mono-
tónní /pararuly/, šumavské moldanubikum vykazuje četná zvýěení pole
/injikovaná ruly/. Migmatity podolského komplexu patří k vysoce ak-
tivním horninám. Monotónní, reletivně nízké pole pararul českého
moldanubika kontrastuje s vysokou radioaktivitou rul a migmatitů
strážeckého moldanubika. Granulity oblasti moldanubika mají nízkou
radioaktivitu a netypický poměr K, U, Th; obsahy U a Th jsou nízké.
Mezi intruzívy moldanubického plutonu nejvyááí radioaktivitu má me-
lanokrátní žula až melanokrótní 9yenlt, tvořící třebíčský masív a
další menší masívy. Rovněž některé granodiority v jižní části cen-
trálního masívu a některé granitoidy středočeského plutonu /typ
Čertovo břemeno, sedlčanský typ, táborský typ/ mají vysoký obsah
radioaktivních prvků. Granitoidy středočeského plutonu se dle radi-
oaktivity a obsahů K, U, Th zřetelně odlišují.

Oblast tepelsko-barrandienská zahrnuje horniny vysoké a nízké
radioaktivity. K první skupině náležejí ruly a žuloruly slavkovské
kry, paleoryolity křivoklátsko-rokycanského pásma, granity oblasti
Sedmihoří, území kladrubského masívu ,a některé granitoidy borského
masívu. Nízkým obsahem radioaktivních prvků jsou typická horniny
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mariánskolázeňského masívu /metabazity/, paleobazalty spilitových

pruhů a gabra, diority a amfibolity kdyňského masívu.

V oblasti kutnohorsko-železnohorské patří k horninám se zvýše-

nou radioaktivitou ortoruly a migmatity ohebského krystelinika,

krystalické břidlice svrateckého krystalinika a žumberecká žula a

skutečská žula nasavrckého masívu. Výrazné minimum radioaktivity

působí bazika renského masívu.

Krušnohorské krystalinikum oblasti sasko-durýnské má převážné

monotónní pole aktivity gama hornin středních hodnot. Zvýšenou ra-

dioaktivitou jsou charakteristické svorové ruly a svory jáchymovské

série a granitoidy krušnohorského plutonu. Kladné regionální zvýäe-

ní pole podmiňují žuly karlovarského masívu a cínovecký masív s tě-

lesem teplického porfyru. Jednotlivé petrograficky odlišné typy

granitoidů smrčínského masívu mají charakteristické obsahy ?h.

V oblasti krkonošsko-orlické mají proměnnou, místy vysokou ra-

dioaktivitu migaiatity a ortoruly orlicko-kladského krystalinika,

vysokou radioaktivitu podmiňuje krkonošsko-jizerský pluton vari3ké-

ho stáří.

Oblast moravskoslezská je pro krystalinikum a varisky postiže-

né paleozoikum Českého masívu netypická svojí relativně nízkou ra-

| dioaktivitou. Horniny brněnského masívu agranitoidy podloží Horno-

moravského úvalu mají shodné nízké koncentrace radioaktivních prv-

ků. Nízkou aktivitu mají horniny klenby dyjské a klenby svratecké,

keprnické krystalinikum a desenské krystalinikum. Střední a vyšší

hodnoty radioaktivity přísluší žulovskému masívu. Aktivita morav-

ského spodního karbonu je středních hodnot a mírně narůstá směrem

na východ.

Permokarbonské pánve jsou charakteristické svojí proměnnou,

j místy vysokou radioaktivitou. Mesozoické sedimenty české křídové

pánve mají nízkou vyrovnanou radioaktivitu na rozdíl od jihočeských
1 křídových pánví, kde relativně vyšší a proměnná radioaktivita uka-
1 zuje na původ hornin z okolních granitoidů. Obdobné vlastnosti mají
1 v této oblasti i terciemi sedimenty. Radioaktivita neovulkanitů

V? českoslezského vulkanického oblouku odpovídá jejich skladbě; četné

h) lokální kladné anomálie radioaktivity působí syenity, znělce a tra-

^; chyty. K nejmladším radioaktivním dtvarům patří náplavy řek Lužnice

|. a Ohře.



- 20 -

Západní Karpaty

Tatridy tvoří četná jaderná pohoří, jejichž granitoidy mají

vzhledem k jejich chemismu převážně nízkou radioaktivitu. Výrazně

nízkou radioaktivitou jaou typické žuly a granodiority Malých Kar-

pat, Malé Magury, Žiaru, áumbierského typu v Nízkých Tatrách a Tat-

rách a typ Kralicky, relativně nejvyááí radioaktivitu mají grani-

toidy Považského Inovce a typ Praáivá. Ke krystalickým břidlicím 3

vyžáím polem aktivity náležejí migmatity a ortoruly západní Části

Nízkých Tater. Mesozoikum tatrid má radioaktivitu převážně nízkou,

je podmíněna vápenci a dolomity. Anomalitu lokálně tvoří pestré

břidlice karpatského keuperu a triasové křemence áumbierské série

obalové jednotky Nízkých Tater.

Veporidní krystalické břidlice a granitoidy jsou proměnné ra-

dioaktivity. Vyááí obsah radioaktivních prvků má žula typu HronSok

a granitoidy pásma Kohúta.

V gemeridech je patrné regionálně vyááí pole radioaktivity

gelnické série a sedimentů kontinentálního permu, ve které je místy

anoaiální koncentrace U. Odlišuje se od rozsáhlých polí extrémně níz-

ké aktivity gama severogemeridního a jihogemeridního mesozoika,, Ra-

dioaktivita křídových gemeridních granitů je v rámci Západních Kar-

pat neobvykle vysoká.

Karpatské pásmo bradlové se neodlišuje svou aktivitou od pale-

ogénu centrálních Karpat a flyše vnějších Karpat. Flyáové pásmo čes-

koslovenských Karpat jako celek tvoří rozsáhlé vyrovnané pole niž-

ších až středních hodnot radioaktivity bez lokálních anomálií radi-

oaktivity.

Radioaktivito sedimentů neogenních pánví čs. Karpat středních

hodnot obecně odpovídá jejich lítologickéau 3ložení. Neovulkenity

stredoslovenské oblasti se dle vysoké radioaktivity ryolitů a ryo-

litových tufů odliäují od neovulkanitů východoslovenské oblasti.

Podmiňují kladné anomálie radioaktivity zejména v Kremničkám aŠti-

avnickém pohoří.

Kvartérní sedimenty Vídeňské pánve, Záhorské nížiny a Podunaj-

ské nížiny tvoří v mapě radioaktivity rozsáhlá minima, nad kvartér-

ními eolickými sedimenty dosahuje pole radioaktivity středních hod-

not.

Pomocí regionální mapy radioaktivity hornin ČSFR byly stanove-

ny střední hodnoty a směrodatné odchylky -dávkového příkonu záření
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gama terestrického původu pro území Českého masívu, Zápedních Kar-

pat a ČSFP jako celku. Srovnáni s globálními údaji ukazuje, že ra>

dioektivita hornin v ČSFR je nad světovým příměrem.

Tabulka 2. Hodnoty dávkového příkonu záření gama ve vzduchu

Charakteristika
I

český
IHB9ÍV

nGy.h-1

střední hodnota

směrodatné odchylka

69,8

JI,O

Západní
Karpaty

nGy.h"1

50,0

22,0

ČSFR

nGy.h

61,2

27,0

-1

svět

nGy.h

55,0

-1



Přehledná mapa radioaktivity hornin
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MŽŽENÍ RADONU - VŠEOBECNĚ

Ing. Jiří Hůlka

KHS Hradec Králové

1. Úvod

Vyhláška min. zdravotnictví č. 76/91 Sb. jednoznačně formulo-
vala mezní hodnoty pro přírodní radioaktivitu v souvislosti a byd-
lením. Byla stanovena jednak mezní hodnota pro ekvivalentní objem.
aktivitu radonu v ovzduší budov, dále mez pro příkon fotonového
dávkového ekvivalentu /dříve dávkový příkon záření gama/, mezní
hodnota pro obsah radioaktivity ve vyráběném stavebním materiálu,
mez pro obsah radonu v dodávané vodě a dále i meze pro hodnocení
radonového rizika podloží. Protože na výsledku měření závisí často
vynaložení velkých finančních prostředků, je třeba, aby uvedené ve-
ličiny byly stanoveny co možné nejobjektivněji a nedocházelo ani k
faleánému podcenění situace /a tím k podcenění zdravotní újmy/, ov-
Sem ani k faleánému nadhodnocení a tím k zbytečnému vynaložení fi-
nančních prostředků. Proto je správné stanovení úrovně přírodní ra-
dioaktivity stěžejní problém. Nejde přitom ani tak o to správně
zjaěřit určitou hodnotu, hlevním problémem je správně výsledek měře-
ní vyložit, tj. nalézt současně správné metody měření a interpreta-
ce výsledků.

Bále se soustředíme zejména na měření obsahu radonu /přesněji
ekvivalentní objemové aktivity radonu/ v ovzduší budov a na měření
tzv. příkonu fotonového dávkového ekvivalentu /záření gama/.

2. Variace měřených hodnot

Zatímco některé výáe uvedené veličiny se v čase nemění /např.
obsah radia ve vzorku stavebního materiálu, příkon fotonového dáv-
kového ekvivalentu v určitém místě v budově/ anebo se mění v čase
poměrně málo /např. koncentrace radonu v určitém zdroji vody', nej-
důležitější veličina, o kterou při posuzování budovy jde - tj. ek-
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vivolentní objemová aktivita vykazuje překvapivě vysoké variace.

Jedná se jednak o variace v čase, jednak o variace v prostoru budo-

vy. V další části jsou proto shrnuty základní poznatky o variaci

této veliSiny.

2a. Variace obsahu radonu v ovzduší budov v čase

Základem pro dalál výklad je rozbor nárůstu objemové aktivity

radonu po vyvetraní a uzavření místnosti. Co se děje, je patrno na

modelu z obrázku 5. 1. Z obrázku si povšimněme dvou skutečností:

- nárůst objemové aktivity radonu na počátku nezávisí prakticky od

toho, jaká je výměna vzduchu

- intenzita výměny vzduchu však určuje, kdy a na jaké hodnotě se

ustaví rovnovážný stav, který je dán vztahem

av.Bn = H/n

kde av.Rn .. je objemová aktivita radonu

R .... rychlost nárůstu obj. aktivity radonu

n .... výměna vzduchu

Z uvedeného vyplývá, 2e lze nalézt veličinu nezávislou na výměně

vzduchu, a tou je rychlost nárůstu objemové aktivity radonu.

Druhým modelovým příkladem na obr. 1 je situace, kdy je v ob-

jektu dosaženo rovnovážného stavu objem, aktivity radonu a poté

dojde k změně výměny vzduchu. Doba, za níž dojde k vytvoření nové-

ho rovnovážného stavu, je nepřímo úměrná nové výměně vzduchu.

Příčiny variací obsahu radonu v objektu v čase

Příčinou variací obsahu radonu v objektech J3ou jak změny ve
výměně vzduchu, tak změny v přísunu radonu do budovy a do jednot-
livých místností. Tyto změny jsou jednak krátkodobé /tj. změny bě-
hem dne a noci/, jednak dlouhodobé /tj. změny během týdnů, měsíců
a roků/. Dále jsou popsány dva příklady toho, jak může ovlivňovat
obsah radonu v budově pouhý rozdíl teplot uvnitř r. vně budovy tím,
že vyvolává jednak změny ve výměně vzduchu infiltrací, jednak změ-
ny v přísunu radonu do objektu.

a/ Pod vlivem rozdílu teplot se mění infiltrace, ale přísun radonu

do budovy je konstantní. Koncentrace radonu je v tomto případě ne-

přímo úměrná infiltraci /viz výše/, Tcterá je úměrná rozdílu teplot

uvnitř a vně budovy. Rozdíl teplot je zpravidla nejmenší během dne
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/odpoledne/ a nejvyšäí v noci /k ránu/, stejný průběh má proto i

výměna vzduchu. Proto je v tomto případě koncentrace radonu nejvyš-

áí ve dne a nejmenší v časných ranních hodinách,

b/ Pod vlivem rozdílu teplot se mění přísun radonu do budovy, ale

budova je tak utěsněna, 2e výměna vzduchu je přibližní konstantní.

Koncentrace radonu je v tomto případě úměrná přísunu radonu do bu-

dovy, ten je úměrný podtlaku v budově, tj rozdílu teplot uvnitř a

vně budovy /viz komínový efekt/. Stejně jako v případě a/ je rozdíl

teplot zpravidla nejmenší během dne /odpoledne/ a nejvyšší v noci

/k ránu/, stejný průběh má rychlost přísunu radonu a proto je v

tomto případě koncentrace radonu nejvyšší v noci a nejnenáí během

dne.

Skutečná situace v budově je pak během dne a noci přinejmenším

kombinací obou těchto vlivů, proto se můžeme setkat se zcela libo-

volným průběhem koncentrace radonu v objektu během dne a noci a to

i za předpokladu, že je objekt trvale uzavřen, tj. větrání není

uměle ovlivněno přítomností osob.

/Podobný průběh lze očekávat nejen v důsledku změn v rozdílu

vnitřní a venkovní teploty, ale také v důsledku působení větru,

který má podobný vliv na výměnu vzduchu i vytváření podtlaku jako

teplotní rozdíl./

Kromě této krátkodobé variace se v objektu projevují variace

dlouhodobé, dané jednak dlouhodobými meteorologickými vlivy, dále

ovšem řadou dalších vlivů dosud ne zcela poznaných, jakými jsou na-

příklad změny v propustnosti podloží v důsledku změn hladiny spodní

vody, změny ve stavebních konstrukcích /vznik prasklin etd./adalši.

2b. Variace obsahu radonu v prostoru objektu

Kromě variací koncentrace radonu v čase existují ještě variace

v prostoru objektu, tj. mezi jednotlivými místnostmi objektu a změ-

ny v prostoru jednotlivých místností.

a/ variace v prostoru jednotlivé místnosti

Často se vyskytuje otázka, zda je koncentrace radonu v místnosti

homogenní, tj. zda je radon rovnoměrně rozptýlen, nebo zda se drží

při zemi nebo v nějakém nevětraném rohu místnosti. Experimenty,

které byly za tímto účelem provedeny ukazují, že je-li místnost

dobře uzavřena, je koncentrace radonu a jeho dceřinných produktů
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ve viech místech prakticky stejná. Pouze v případě, že bylo míst-
nost v jedné části větrána /výmôna vzduchu cca 1 h/ a zdroj radonu
byl bodový, lze zjistit u zdroje radonu ve vzdálenosti do 0,5 m
hodnoty vySŠí než v dalších částech místnosti. Ekvlvelentní objemo-
vé aktivita radonu vykazovala vSak i v tomto případě v objemu celá
místnosti stejné hodnoty. Z toho vyplývá, že kromě extrémního pří-
padu, kdy je zdroj radonu bodový, místnost r.eutěsněna a měří se sa-
motný radon, je v ostatních případech radon v jednotlivé místnosti
dobře rozptýlen a je lhostejné, kde v místnosti měříme.

b/ variace mezi místnostmi

Měřeni dlouhodobých průměrných hodnot ekv. objemové aktivity radonu
v různých místnostech budov ukázalo tyto statistické zákonitosti:
!. není výrazný rozdíl mezi jednotlivými typy místností podle způ-
sobu používání, tj. kuchyně, obývací pokoje, ložnice, dět. pokoje,
pracovny

2. v důsledku pronikání radonu do budov z podloží je statisticky
významný rozdíl mezi hodnotami v suterénu, přízemí a vyááích podla-
žích, přitom v nižších podlažích jsou hodnoty vyšší

3. významný vliv má podsklepení / nepodsklepeni místností, nepod-
sklepena místnosti nají hodnoty koncentrace radonu vyšší/

\. je významný vliv stáří objektu, opět starší objekty mají, zřejmě
v důsledku horších izolací, hodnoty vyšší
5. uplatňuje se vliv stavebního materiálu s vyšším obsahem radia
/Ra-226/

Poznámka: Při dlouhodobém měření se v objektu často nalezne míst-
nost s výrazně vyšší hodnotou koncentrace radonu než ostatní, další
podrobné měření zpravidla ukazuje, že to je způsobeno malým použí-
váním e tím malým větráním táto místnosti /např. pokoj pro hosty,
komora, nepoužívaný dětský pokoj apod./. Existují však í významné
variace mezi jednotlivými místnostmi z důvodu odlišného přísunu ra-
donu, v extrémních případech se mohou lišit místnosti zneii sebou

í více než 10 x.

3. Obecné podmínky měření

Z výše uvedených zákonitostí týkajících se různých vlivů na

obsah radonu v budově lze stanovit některé obecné podmínky pro pro-

vádění měření. Týkají se volby měřících míst a doporučení, při ja-
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kých meteorologických podmínkách je vhodné měření provádčt.

3.1. volba měřících míst

Ideální 3tav by jistě byl měřit váechny pobytová místnosti ob-

jektu, to však není zpravidla možné z kapacitních ani ekonomických

důvodů. Proto je počet měřených místností určitým kompromisem. Pla-

tí zásada, že při měření nechceme podhodnotit skutečnou situaci,

proto se míří především místnosti, kde se očekává obsah radioakti-

vity nejvyšší. S přihlédnutím k tomu, co bylo řečeno dříve, vyplývá

pro měření:

- přednost mají místnosti v nejnižším obývaném podlaží s přímým

kontaktem s podložím, tj. suterénní a přízemní nepodsklepena míst-

nosti

- přednostně se volí místnosti s očekávanou horší izolací od země a

s možnými prostupy /otvory, prasklinami/ do prostor s vyšším obsa-

hem radonu

- pokud je v objektu použit stavební materiál s podezřením na vyááí

obsah radia Aryrober.ý z druhotných surovin, škváry, popílku apod./,

volí se pro měření i místnosti, kde byl tento materiál použit ve

významném množství.

3.2. ventilační a klimatické podmínky

Aby nebyla při měření podceněna úroveň koncentrace radonu do-

poručuje se z důvodů výše uvedených meteorologických vlivů na in-

filtraci a přísun radonu do budovy: - neměřit za extrémních meteo-

rologických podmínek /zejména za velké rychlosti větru/

- pokud se očekává přísun radonu z podloží, měřit za většího rozdí-

lu vnitřní a venkovní teploty, aby byl vytvořen podtlak v budově a

umožnilo se nasávání radonu do budovy, tj. v topné sezóně /doporu-

čený teplotní rozdíl je kolem 10°C/.

4. Vlastní postup měření

Z dosavadního výkladu je zřejmé, že měření nějaké okamžité

hodnoty objemové aktivity radonu v objektu je pro hodnocení objektu

nepoužitelné, protože se na tuto okamžitou hodnotu působí mnoho fa-

ktorů. Pro hodnocení objektu jsou v zásadě použitelné dve přístupy:

1. měření průměrných hodnot za delší Časové období

2. měření přísunu radonu do objektu nebo - což je ekvivelentní -

I
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měření rovnovážné hodnoty koncentrace radonu za známé výměny vzdu-
chu.
S přihlédnutím k přístrojovým možnostem se v zásadě používají níže
uvedená měření, z nichž každé má své výhody a nevýhody:
a/ měření průměrné roční hodnoty ekv. objem, aktivity radonu

/zpravidla stop. detektory/
výhoda: postihuje skutečný průměrný stav během všech ročních

období
nevýhoda: měření trvá dlouho, může být ovlivněno dlouhodobým re-

žimem větrání /např. při dlouhodobém nepoužívání míst-
ností/

b/ měření průměrné týdenní hodnoty /např. elektretovými detektory/
výhoda: výsledek je k dispozici poměrně brzy
nevýhoda: měření může být ovlivněno týdenním režimem větrání nebe

sezónními vlivy
c/ měření přísunu radonu do objektu nebo měření za známé výměny

vzduchu
výhoda: výsledek je k dispozici brzy, umožňuje získat hodnotu ne-

závislou na výměně vzduchu, je to nejobjektivnější metodě
pro případ, že je přísun radonu do objektu konstantní

nevýhoda: v případě, že se mění pronikání radonu do objektu, ne-
musí být objektivní, nebot 3e jedná v podstatě o krát-
kodobé měření

Je tedy vidět, že obecně neexistuje žádné "stoprocentní" objektlvn.
•. měření, proto při posuzování objektu volí 3e způsob měření kompro-

misně s uvážením toho, k jakému účelu se měření provádí. Podle více
lu lze rozdělit měření do těchto skupin:

Základní průzkum stávajících budov
ř~ Smyslem tohoto průzkumu je především zjistit co nejsprávněji
* dlouhodobý časový průměr ekvivalentní objem, aktivity radonu a tak

vytipovat objekty, které bude třeba dále podrobněji zkoumat. Při
f tomto průzkumu není zpravidla nutné pospíchat, důležitější je sni-
ff žit pravděpodobnost toho, že falešně podhodnotíme obsah radonu v
3, objektu a objekt bude chybně vyřazen z dalšího sledování. Proto se

v tomto případě volí měření roční průměrné hodnoty ekvivalentní ot
jemové aktivity radonu a tento průzkum se v současné době provádí
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pomocí stop. detektorů.

Detailní měření v objektech, kde již byla nalezena zvýšená hodnota
obsahu radonu

Smyslem tohoto měření je ověřit v objektech, kde byla nalezena
zvýáené hodnota obsahu radonu, zda jsou výsledky základního průzku-
mu pravdivé, a rozhodnout, zda budova splňuje požadavky vyhlááky,
nebo ne. Při tomto měření se zjiátuje obsah radioaktivity ve všech
pobyt, místnostech budovy i to, zda první měření nebylo ovlivněno
extrémně nízkou výměnou vzduchu, chybným použitím detektorů epod.
Jedná se o soubor měření, při nichž se používá opakovaně měření
průměrných ročních hodnot pomocí stop. detektorů, měření několika-
denního průměru např. elektretovými detektory, měření rychlosti
přísunu do objektu pomocí kontinuálních monitorů radonu apod.

Radonová diagnostika

Smyslem tohoto měření je nalézt konkrétní zdroje radonu v ob-
jektu již pro potřeby návrhu protiradonových opatření. Jde tedy
zejména o to rozhodnout, jak významným zdrojem radonu je stavební
materiál, voda a pronikání radonu z podloží, dále nejít cestu rado-
nu v objektu a případně z analýzy přísunu radonu zjistit, zda je
možné řešit snížení obsahu radonu zvýšeným větráním. Jedné se opět
o soubor měření, při nichž se používá okamžitých měření radonu nebo
d.p. radonu ve vzorcích vzduchu odebraných z podezřelých míst /ot-
vorů, prasklin apod./, relativní měření v jednotlivých místnostech,
měření exhalace radonu z ploch v místnostech, analýza vzorku vody a
vzorku stavebního materiálu, analýza podloží objektu, analýza rych-
losti přísunu do jednotlivých místností apod.

Posouzení objektu pro potřeby rekonstrukce, kolaudace a účinnosti
provedených protiradonových opatření

Smyslem tohoto měření je získat co nejlepší odhad o 'Jrovni ra-
dioaktivity v objektu v situaci stejně jako v případě b/, ale v si-
tuaci, kdy není možné čekat na dlouhodobá roční měření /např. při
kolaudaci apod./. Jako kompromis 3e proto přijímá uznávat tyto vyj-
menované případy tj.: měření před rekonstrukcí budovy, měření při
kolaudaci nové budovy a první ověření účinnosti protiradonových o-



- 30 -

patřeni, měření pruEčrné týdenní hodnoty, měření přísunu radonu do
objektu resp. měření za známé výmčny vzduchu.

Použitelné jsou detektory, které jsou schopné změřit týdenní
průměrné hodnoty r.apř. elektretové detektory, TL detektory, stop.
detektory doplněné čerpadlem, kontinuální monitory apod.

5. Kěrení příkonu fotonového dávkového ekvivalentu

Na rozdíl od měřeni obsahu radonu v objektu je měření příkonu
fotonového dávkového ekvivalentu jednodušší v tom, že je tato veli-
čina prakticky konstantní v čase. Míní se pouze v prostoru objektu.
Podstatou měřeni této veličiny je

- nalézt v každé pobytové místnosti budovy místa s nejvyšší hodno-
tou táto veličiny a co nejpřesněji ji stanovit.

Postupuje se přitom zpravidla ve dvou etapách:
1. měřičem dávkového příkonu záření gama, který má dostatečně rych-
lou odezvu, se naleznou v každéic prostoru každé místnosti specifi-
kovaném vyhláškou /tj. minimálně 0,5 m od stěn a ve výái 1 m/ místa
s riejvyášíai hodnotami dávkového příkonu záření gama
i. v těchto nistech se provede přesné stanovení příkonu fotonového
dávkového ekvivalentu ověřeným měřidlem.
Takto získaná veličina se použije pro hodnocení každé pobytov4
místnosti budovy ve smyslu vyhlášky.

Lodatek - stručný výklad použitých veličin a jednotek

Ve vyhlášce se vyskytují tyto veličiny:

aktivita - znamená počet radioaktivních přeměn za jednotku času,
její jednotkou je Bq /Becquerel 5ti "bekerel"/ a znamená, 2e dochá-
zí k jedné radioaktivní přeměně za 1 sekundu

měrná_aktivita - tj. aktivita vztažená na jednotku hmotnosti nebo

objemu. Jednotkami jsou:

Bq/m /Becquerel na metr kubický/ v případě objemové aktivity a

znamená, že v jednom kubickém metru vzduchu dochází každou sekundu
k jedné radioaktivní přemřně

Bq/kg /Becquerel na kilogram/ v případě hmotnostní aktivity a zněme-
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né, že v jednom kilogramu létky dochází každou sekundu k jedn4 ra

dioaktivní přeměně

* znamená celkovou energii,

kterou záření gama 3dělilo v 1 kg hmoty za jednotku času, používa-

nou jednotkou je Sv/h /Sievert čti "sívrt" za hodinu/.

Obr.l - časový průběh objemové aktivity radonu v místnosti

a/ po vyvetraní a uzavření místnosti

objem i
aktivita
Bq/»3

výměna vzduchu
av.Rn= R/n

rychlost nárQstu obj.aktivity radonu

b/ přechod mezi dvěma rovnovážnými stavy po zméně výměny vsduchu

objem | 1
aktivita
Bq/n3

výměna ni , av.Rn = R/ni j výměna n2 , av,Rn=

(doba přechodu do nového
rovnovážného stavu je nepřímo
úměrná nové výměně n?)
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VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB PRAHA

102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 16

KONTAKT: Ing, M. Breda. Ing, L. Stehlík

DIVIZE RADIOCHEMIE, STAVEBNÍ CHEMIE A TECHNOLOGIE
IflcK (0!) 75M25 p i l . 752 M l lití.. u v u c l i K U , 1«Ľ(C2) 7S2C91
btnk»nl (pepřit KB Pi»h*iDĹA.iSOt • íoiraio

PRACOVNI TÝMY DIVIZE 490 ZAJIŠŤUJI VEŠKERA MERENI POŽADOVANÁ
VYHLÁŠKOU MZ CR t 71.W Sb. O POŽADAVCÍCH NA OMEZOVANÍ ZARENl Z RADONU:

provádí měřeni obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a surovinách.
hodnoceni vhodnosti fejich pou2iti pro bytovou výstavou, vcetne návrhů kontrolních
systémů pro výrobce t| zpracovatele odpadních surovin lypu škvára, popel, popílek.

strustta,
' provádí dlouhodobé měřeni • monitorováni obsahu radonu Fin 222 v ovzduší,
" mifi výměnu vzduchu v místnosti a ůCinnost V2ducholechnických systémů.
• provádí podrobná milení v objektech se zvýšenou radiační 2ál«K obýval i (radon.

sama zářeni) )ako podklad pro proiekty technických ozdravných opatřeni.
* vypracovává profeMy technických o2dravných opatřeni viech typů a |ejich optimálni

kombinace.

ZKUŠEBNÍ FYZIKÁLNI A CHEMICKÉ LABORATOŘE DIVIZE U O :
* aia9nosttkuji korO2) betonu a betonových konstrukci.
* s vyuSnim speciálních tyjiUlnich a tylikalní-chemických armlylickych metod provádí

v^-zkum v oblasti ochrany stavebních konstrukcí proti koro2i,
* cvéru|i a navrhuji náhrady stavebních materiálů s ohtecern na jejich Iy2ikairii vlastnosti

d COsaíený ekonomický eteM.
* prcváoi vý*2kum a aplikace radioisotopových mslcc! pojStlclných pro kontrolu a

optimali2aci provo2u stavebních stroiú a laŕiiení. 2e!ména s vyu2i!im techniky
rať»oatítivnčh indikátoru

DIVIZE <90;
* 2abe2pečuie spolugestorské činnosti oborového číselníku fednolné klasřiikace

pfůmystovych oborů a výrobků pro podskupiny 2-iSSi - matcnaiy pomocne chemcké.
24597 • přípravky pro nehořlavou úpravu maienaiů.

' 2abe2pecuie výkon funkce vedoucího resortního pracovistú pro aplikaci radrcx20topových
melos v oboru stavebních konstrukci a prvků.

Při svých měřeních používá přístrojové techniky s úřední
metrologickou návaznosti ve smyslu zákona o metrologii
č. 505/90 Sb. a vyhláSky č. E9/91 Sb.

Nabízíme:

1. Podrobné proméření stávajících rodinných domků (obydlených)
t . 1 . promérenťdle zavedených metodik
1.2. vyhodnoceni a návrh technických opatřeni
1.3. kVäWiSovanýodraaniklaouiUmspojíných

M 0 0 , - Ktafttoimk * náktody n óopavu
T: do 2 1 dno po objednáni

2. Komplexní z»jl4j*oi nitežřtosti nutných k provcdtni ozdravných opatřeni
proti průniku radonu z konstrukce rwbo z podloží

Z. 1. návrhy technických opalfeni pro konv/ítní rod. domky ve výstavbe

do 1000.- K6t/dom>k
T : o o 1 Ď d n ů p 0 2»0»nl

2.2. kvalKikované odhady nákladů na tectvacka o p t t / i n f ^ k o podklad pro ixxvteni
Dohody pro odhad In. prostředků k Siaoai na MF)

4 0 0 , - M i / d o m e k
T : d o 1 0 d n i i p o 2 K l á n f

vypracováni proiektu ozdravných opal'eni (die iJotriosii)
min. 3000.- Kc*/domek

vypracováni dodatků k projektům rod. domků ha realizaci technických opatrení
1200,- fuU/domak
T: do 2 1 dnů po zadáni

odborný stavební dozor pA realizaci ozdravných opal/tni
c t n á • T dle dohody

3. Mezioperacní kontrola funkčnosti realizovaných technických opatřeni
3.1. těsnost protiraoonove bariery, kvalita iiolalerských prací

funkce oóvetrávaci vrstvy
relativní stanoveni koncentrace radonu Rrt222 v místnostech

2100.- Kcs/domek • náklady na dopravu
T: do 14 dnů po objednáni

a dle dshooy presného terminu

4. Předkolaudacni stanoveni radonu v místnostech monitorováním
lako podklad ke kolaudaci stavby a podklad pro linancni vypořádáni dohody

KOO,- Kct/dorMk • náklady na dopravu
T: rjo i * onú po objednám nebo die dohody

Poznámka:
Pokud budou obieanány akce pro snupmu 5 domků, buoou účtovány ceny se slevou 10 02 1 5 %

Veškeré výt e uvedené ceny jsou informativní. Skutečné ceny jsou náletilostl uzavřené
smlouvy dte obchodního zákoníku.

2.3.

2.4.

2.S.

3.2.
3.3.
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PRCTIRAĽONOVÁ OPATŘENÍ V ČINNOSTI STAVEBNÍCH

JUDr. Václava Ondrejechová
Ministerstvo životního prostředí ČR
PrBhB

Několik slov úvodem

Systematický a účinný zájem se problematice ochrany staveb,

lépe řečeno ochrany uživetelů stBveb před škodlivými účinky ozáření

z radonu a přírodních radionuklidů věnuje až v posledních dvou le-

tech. Určité podceňování pramenící z nedostatečné znalosti proble-

matiky a zanedbání výzkumu mělo za následek, že nebyly sledovány

ani vlastnosti pozemku ani nebyly v tomto ohledu brány ohledy na

proklamovanou zdravotní nezávadnost bytů při výrobě a používání

stavebních materiálů. Přesto stávající právní předpisy umožňovaly

při jejich plném využití zajistit při výrobě stavebních dílů, při

prodeji stavebních materiálů a naposled i v řízení o umístění a po-

volení stavby, aby k výstavbě těchto zdravotně závadných staveb vů-

bec nedoálo. Protože se tak nestalo a náhrada vzniklých škod podle

platných právních předpisů již nebyla možná, přijala vláda České

republiky k řeáení problematiky ochrany skupin obyvatelstva před

radonem a zářením gama ze stavebních materiálů a z podloží budov

usnesení č. 150/1990 a usnesení č. 520/199' k postupu při vypořádá-

ní ujmy vzniklé občanům, vlastnícím obytné objekty z rynholeckáho

škvárobetonu.

Na základě těchto vládních usnesení vydalo ministerstvo finan-

cí ČR Směrnici č. 122/25 883/1991, o finančním příspěvku státu na

protiradonová opatření v bytech a Metodický pokyn č. j. 122/1248/

1992 pro výkup obytných budov, při jejichž výrobě použily státní

podniky škváru z elektrárny v Rynholci.

Finanční příspěvky a finanční náhrady podle výše uvedených

právních předpi3Ů se vztahují pouze na stavby postavené k určitému

datu. Při umistování a povolování nových staveb je třeba důsledně
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dbát zákonného požadavku, aby skutečné provedení stnvby a j e j í uží-

vání neohrožovalo životy a zdraví osob. Poskytování finančních náh-

rad nebo příspěvků na ozdravná opatření 3e pro nové stnvby nepřed-

pokládá.

V procesu umisťování, povolování a kolaudace staveb klade sta-

vební zákon vždy důraz na požadavky péče o Životní prostředí , och-

rany života a zdraví osob. Stejná nároky jsou klmicny nfi tlzemní

plánování, což je zdůrazněno i skutečností, ie hnc-d úvodním ustano-

vením atavební zákon definuje úkol územního plánování joko vytváře-

ní předpokladů k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních,

c iv i l izačních a kulturních hcanot v rtzpnií, zeji.vViS se zřetelem na

péči o životni prost ředí .

Učť"lf?3i t é t o pršcp je proto upczovr.it, popřípadě připomenout

taožnosít, ale i povinnosti vyplývající pro činnost, stnvpbních úřadů

2e s távaj íc í právní úpravy. NP ňrnh>4 stržné ;>e o v-lom čŕvba poznume-

r.at, že jakkoli je problematika ochľftn.y stwv*»l; nf-e-6 nec^nt lvninii J-

činky radioaktivního zfiření v Sinnoatj. stuvebníi-Vi lířP^ů dCífXiťi,

r.ejde samozřejmě c jediný nebo snad viokc-ncf •Í'ÍV'IV'»->íi tr;j.íí likol,

nie o řňžení jednu z otrtzť.'K v ce l i s tvos t i pi'iihir'S'itixy vy", to v í.-y K

•./f-p:n:ího uspořádáni.

Přehled citov: is'^h a souvisejících právních prt-apisů

- zékon č. 50/! 976 3b., o územním plánování t\ ste.vc-oniru rodu /stR-

vební zákon/ ve znění záte. 6. lOj.'i V50 ľ.b. ,. zákonu Č. 262/1992

Sb.

- vyhl. S. 83/1^76 Sb. ve znění vyhl. č. 4>-'! 9V9 Sb. a ve r.níní

vyhl. 5. 376/1992 Sb., o obecných technických požadavcích na vý-

stavbu

- vyhl. c. 34/1976 Sb. ve znční vyhl. č. 377/1992 Sb., o územnč

plánovacích podkladech a dzemné plánovací dokumentaci /ÚPE/

- vyhl. č. 85/1976 Sb. ve zněni vyhl. č. 155/1980 Sb. a ve znění

vyhl. 5. 378/1992 Sb.

- aák. i . 71/1967 Sb., o správním ř ízení /správní řád/

- zák. č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu ve zmíní změn a doplňků

/liplné znění vyhlášeno pod 5. 86/1992 Sb./

- vyhl. č. 45/1966 Sb. o vytváření a ochraně zdravých životních

podmínek
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- vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 76/199' Sb., o požadav-

cích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuk-

lidů

- zák. č. 513/1992 Sb. /obchodní zákoník/

- zák. č. 40/1964 Sb. /občanský zákoník/ ve znění změn a doplňků,

úplné znění vyhlášeno pod č. 47/1992 Sb.

- zák. ií. 367/1990 Sb., o obcích /zókon o obcích/

I. Územní plánování

Základní právní normou zde pro nás je zákon č. 50/1976 Sb., o

územním plánovňr.í £> 3U;veoním řádu /stavební zákon/ ve znění zák. č.

1G.3/5 99C Sb. n zákone o. 2G2/1992 Sb.

v činnosti úzcn-r.íhc oiánovéní je třeba vždy mít na zřeteli je-

iio cil H >.ikol. definovaný v §§ 1 a 2 stavebního zákona. Jde o usta-

novoní f.'b«cn«s platmi pro opatřování územně plánovacích podkladů,

Dorizovítní a achvalovrtj:/. lizemnč plánovací dokumentace, vydáváni ú-

«emr..íaii roíhoanut í. VýJc uvedené dokumenty jsou podle § 2 odat. 3

'S'J-JH2'"i!?.1!Í!iti_.ÄíiSiiDJi "ákluoníBii nástroji územního plánování.

Pry naäs úfoiy ,;fc třeba připomenout, že cílem a úkolem dzemní-

oo plánovaní je mimo jin<4 soustavné a komplexně rešit funkční vyu-

žití, úzeg.í, vytvářet před poklady k zabezpečení trvalého souladu

vžech pMrodních, civilizačních a kulturních hodnot v 'lzemí. zejme-

:ie sa are-tclopi na péči. o žlToxni prostfedi /§ 1 odat. 1 a 2 staveb-

ního ?,»'ikona/( stanovit, limity využiti území zejména z hlediska och-

rany složek íivotniho proatředí /§ 2 odat. 1 píam. a/ stavebního

zákona/, regulovat uspořádáni území ve funkčním a prostorovém smys-

lu /S 2 oust. 1 písm. b/ stavebního zákona/, řešit umístěni staveb.

atflnovit územně technické, urbanistické a architektonické záaady

pro pro.-jptetová řeženi a realizaci /§ 2 odst. 1 písm. g/ stavebního

zákona/, navrhovat územně technická a organizační opatření neíbytná

's dosažení optimálního uspořádání a vyuíití území /§ 2 odst. 5 pÍ3m.

H:/ st. zák./.

Z réchto základních úkolů úzeamího plánování musí vycházet

Uaždý orgán územního plánování, který pořizuje konkrétní územně

plánovací dokumentaci. Ve smyslu § 16 stavebního zákona ve vztahu

k § l39 od3t. 9 téhož zákona a v souvislosti a ustanovaním §§ 14,
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59 odst. 1, 60 a 61 zák. č. 367/1990 Sb., o obcích a s § 5 a 9 zék.
č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech je pořizovatelem podle okolno-
stí pověřený obecni úřadr či městsky" nebo okresní úřad a úkony spo-
jené 3 pořizováním provádí příslušný odbor ''referátf takového úřadu

Orgán územního plánování, který podle výše uvedených ustanove-
ní pořizuje územně plánovací dokumentaci stanoví hlavní cíle a po-
žadavky pro vypracování územně plánovací dokumentace /§ 20 staveb-
ního zákona/. Již v těchto prvotních úkonech může pořizovatel ovli-
vnit, aby potřebné podklady o stavu území zahrnovaly i znalosti ú-
zemí z hlediska zvýšené objemové aktivity radonu v půdním vzduchu.
Tyto možnosti pro pořizovatele vyplývají z ustanovení § 17, 18 8 20
vyhl. č. 84/1976 Sb. ve znění vyhl. 5. 377/1992 Sb., o územně plá-
novacích podkladech a územně plánovací dokumentaci /dále jen "ÚPĽ"''.
Podle těchto ustanovení pořizovatel územně plánovací dokumentace
provádí přípravné práce t v.vhodnocu.ie získané podklady a v součinno-
sti s dotčenými orgány státní správy a obcí, o jejichž území jde,
zpracovává návrhy prognózních úkolů, územních a hospodářských zásad
a programů výstavby.

Okresní úřady mají pro tento účel k dispozici odvozené mapy
radonového rizika, které váak jsou jen orientačním vodítkem pro
áiráí území a nelze na jejich podkladě Činit jednoznačné závěry.
Lze je však považovat za výchozí podklad pro rozhodnutí, zde v tom
směru bude proveden podrobnější průzkum. Je nepochybné, že perfek-
tní znalost vlastností základových půd z hlediska rizika pronikání
radonu do budov by se nutné měla odrazit v uspořádání území o umís-
tění jednotlivých staveb. Je nepopiratelným zájmem orgánu pořizují-
cího územně plánovací dokumentaci, aby do území se zvýšeným radono-
vým rizikem neumistoval takové stavby, na které se vztahují poža-
davky na ochranu zdraví před vnitřním ozářením způsobeným vychová-
ním radonu a jeho dcořiných produktů z vnitrního ovzduší budov /dá-
le jen "ozáření z radonu"/ stanovená vyhláikou MZd ČR č. 76/1991 3b.
/déle jen "vyhláška ministerstva zdravotnictví"/. 0 títo vyhlášce
bude hovořeno dále v pasážích věnovaných uaistování, povolování a
kolaudaci staveb.

Samozřejmě, že územním rozhodnutím o umístřní stavby lze i v

následných stadiích přípravy výstavby pozitivně ovlivnit uniíst'ní

konkrétní stavby. Pokud váak zpracovaná územně plánovací dokumenta-

ce nevychází ze spolehlivé znalosti území a jeho vlastností, mohou
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při realizaci záměrů územního plánu nastat komplikace, které mohou

proces přípravy výstavby zdržet, vyžádat si zvýšená náklady na rea-

lizaci stavby, ne-li ji přímo znemožnit. Není totiž vyloučeno, 2e

zvýšené náklady na realizaci budou takové povahy, že by bylo vhod-

nější posuzovanou stovbu umístit na jiném pozemku. Nebude-li obec

popřípadě jiný navrhovatel mít takový jiný pozemek ve svém vlast-

nictví a nebude-li s umístěním stavby souhlasit jeho vlastník, pak

ve smyslu § 38 odst. 2 stavebního zákona by nebylo možno územní

rozhodnuti o umístění stavby vydat. Bude-li se jednat o stavbu,

která z hlediska potřeb obce by měla jinak povahu stavby veřejně

prospěšné, nezbyde pak než podrobit již schválený územní plán revi-

zi a provést a schválit v potřebném ohledu jeho změnu. Zvýäené fi-

nanční zatížení pořizovatele a stavebníka a Sašové zdržení vyplýva-

jící z určitého zanedbání v počátcích zpracování územní plánovací

dokumentace je pak evidentní.

II. Uzemní řízení

Podle § 32 stavebního zákona, který je zéklBdním právním před-
pisem pro stavby váeho druhu, lze umistovat stavby jen na základě
územního rozhodnutí. Z tohoto principu jsou možné výjimky, taxativ-
ně vyjmenované v ustanovení § 9 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl.
č. 155/198OSb. a ve znění vyhl. č. 378/1992 Sb. /dále jen "tíSŘV.

Podle stavebního zákona rozeznáváme čtyři druhy územních roz-
hodnutí. Rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o využití území,
rozhodnutí o chráněném území nebo ochranném pásmu a rozhodnutí o
stavební uzávěře. Pro naáe účely, to jest sledování možností ochra-
ny staveb před pronikáním radonu z podloží, má význam právě rozhod-
nutí o umístění stavby.

Podle § 39 stavebního zákona a § 8 ÚSŘ úkolem územního rozhod-
nutí o umístění stavb.y je vymezit území pro navrhovaný účel, to jest
vymezit stavební pozemek, umístit stavbu na něm a stanovit podmínky
pro projektovou přípravu stavby.

Podmínkami má stavební úřad zabezpečit zájmy společnosti v úze-

mí, kterými jsou zejména soulad s cíli B záměry územního plánování,

věcná o časová koordinace staveb a jiných opatření v území a přede*

yjím péče o životní prostředí. Právě tento požadavek, který součas-
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ně je i principiální zásadou stavebního zákona, je nástrojem, který

by měl být v činnosti stavebního úřadu plně využit. Zanedbání toho-

to základního zákonného postulátu znamená ve svém důsledku porubení

zákona, to jest že takové rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se záko-

nem a jako takové může být i když již nabylo právní moci zruáeno, a

bud* v rémci řízení mimo odvolání na podkladě § 65 a následujících

zék. S. 71/1967 Sb., o správním řízeni /dále jen "správní řád11/ a-

nebo na základě protestu prokurátora podle § 69 téhož zákona. Ne-

příjemné důsledky, zrušení rozhodnutí pro nezákonnost J3ou dostate-

čně známy v podobě odpovědnosti správního orgánu za škodu způsobe-

nou nezákonným rozhodnutím založené zák. Č. 58/1969 Sb.

V ustanovení § 7 USR jsou podrobně vyjmenovány náležitosti nó-

vrhu na vydání územního rozhodnutí. Vedle jména a adresy navrhova-

tele, předmětu územního rozhodnutí, druhu a parcelního čísla dotče-

ných pozemků a jmen a adres väech známých účastníků řízení jsou

tímto ustanovením stanoveny další podklady, z kterých musí být dos-

tatečně zřejmé nejen umístění stavby na pozemku, její architektoni-

cké a urbanistické začlenění do území, nároky stavby na vodní hos-

podářství, energie, dopravu a podobně, ale též ochrana stavb.y před

Škodlivými vlivy a účinky včetně informacf o vhodnosti geologických

a hydrologických poměru v území /§ 7 odst. 4 písm. g/ ÚSft/. K návr-

hu dále podle téhož paragrafu odst. 3 písm. b/ přikládá navrhovatel

stanoviska, souhlasy a posouzení, popřípadě rozhodnutí dotčených

orgánů státní správy předepsaná zvláštními předpisy.

Z vyjmenovaného vyplývá, že zákonodárce klade důraz na to, sby

již z podaného návrhu na vydání územního rozhodnutí bylo stavebnímu

úřadu zřejmé nejen o jakou stavbu jde, ale i jaká opatření jsou nu-

tná, aby .ie.iím užíváním nebyly ohroženy životy e zdraví osob /§ 81

odst. 1 stavebního zákona/.

Pro námi sledované účely musí být již z návrhu na vydání územ-

ního rozhodnutí zřejmé, zda stavební pozemek se nachází v území s

nízkým radonovým rizikem či nikoli. Co 3e rozumí územím s nízkým

radonovým rizikem definuje vyhl. č. 76/1991 Sb.

Území 3 nízkým radonovým rizikem podle citované vyhlá5ky je ú-

zemí, na kterém je měřením zjištěno, že objemová aktivita radonu v

půdním vzduchu je menáí než 10 kBq/mj u středně propustných o 30

kBq/m u mále propustných základových půd.

Stavební úřad v územním řízení povinně mimo jiné zkoumá, jaká
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je potřeba navrhovaného opatřeni, to jest navrhovaného umístění

stavty v území a důsledky tohoto umístění /§ 37 odst. 2 stavebního

zákona/. Z tohoto ustanovení vyplývá pro stavební úřad v územním

řízení povinnost zabývat se v případech staveb uvedených v § 1 odst.

2 vyhl. č. 7b/199l Sb. otázkou ochrany zdraví před vnitřním ozářením

z radonu v případech, je-li umístění navrhováno mimo území s nízkým

radonovým rizikem.

V posledně citovaném ustanovení jsou vyjmenovány místnosti /po-

bytové místnosti/, ra které pletí požadavky na ochranu před ozáře-

ním osob. Jde o obytné místnosti a kuchyně ve stavbách pro bydlení

a individuální rekreaci a ve váech ostatních stavbách jsou to tako-

vé místnosti, kde součet doby pobytu všech 030b, které se v nich

mohou zdržovat, činí podle předpokládaného způsobu využití ročně

vice než 1000 hodin, například pracovny, kanceláře, dílny, učebny

ve .Školách, ložnice ve zdravotnických zařízeních, hotelích, prodej-

ny, sály kin, divadel a kulturních zařízení.

K pojmu "stavby pro bydlení" a "obytné místnost" odkazuji na

ustanovení ä 40 odst. 1 a § 42 odst. 4 vyhl. č. 83/1976 Sb. ve zně-

ní vyhl. č. 45/1979 Sb. a ve znění vyhl. č. 376/1992 Sb., o obecných

technických požadavcích na výstavbu /dále jen "OTP"/.

Stavbou pro bydlení jsou bytové domy, u nichž převažuje funkce

bydlení, a rodinné domky.

Obytnou místností je místnost, jež vzhledem ke svému stavebně

technickému uspořádání a vybavení je určena k celoročnímu bydlení,

má nejmenál podlahovou plochu 8 m , tvoří-li byt jedna místnost,

musí mít nejméně 12 m , nejmenší světlé výáka musí být 2,5 m,v pod-

kroví 2,3 m a u místnosti se skosenými stropy musí být minimální

výška splněna nejaéně nad polovinou místnosti. Dále musí mít dosta-

tečné přímé denní osvětlení, přímé nebo dostatečně účinné nepřímé

větrání, přímé nebo dostatečně účinné nepřímé vytápění, dostatečnou

tepelnou a zvukovou izolaci obklopující kontrukcí.

Je nezbytností uvést zde tyto nové definice použitých termínu,

nebot stavby pro bydlení byly definovány nově a pojmové znaky obyt-

né místnosti jsou poněkud odlišné od pojmových znaků uvedených v §

63 dříve platného zák. č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty, který

byl k 1. 1. 1992 zruáen zákonem č. 509/1991 Sb. /novela občanského

zákona/.

Stavební dřad v územním řízení o umístění stavby, ve které se
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nachází pobytové místnosti ve smyslu výše uvedeného sleduje, zda

návrh obsahuje údaje o geologických poměrech území zejména tam, kde

je mu z vlastní úřední činnosti, či jinak známo, ŽP se jednd o úze-

mí se zvýšeným radonovým rizikem.

Neposkytuje-li předložený návrh dostatečný podklad pro posou-

zení umístění navrhované stavby, dává ustanovení § 35 odst. 2 sta-

vebního zákona stavebnímu úřadu možnost vyzvat stavebníka, aby ná-

vrh v přiměřené lhůtě doplnil potřebnými úda.ii nebo podklady, a u-

pozorní -ie^ že pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, bude územní

řízení zastaveno.

Jestliže byl stavebník vyzván, aby potřebným způsobem doplnil

avůj návrh na vydání územního rozhodnutí, stavební úřad územní ří-

zení podle § 29 odst. 1 správního řádu přeruší. V přerušeném řízení

se podle 5 29 odst. 4 správního řádu pokračuje, jakmile pominuly

překážky, pro které bylo řízení přeruáeno, to jest po doplnění vy-

žádaných podkladů. Pokud k tomuto doplnění ve stanovené lhůtě ne-

dojde, stavební úřad řízeni zastaví /§ 35 odst. 2, věta poslední

stavebního zákona/.

Stavební úřad v územním řízení postupuje v úzké součinnosti 3

dotčenými orgány státní správy, v našem případě zejména příslušným

hygienikem. Dotčeným orgánům státní správy podle § 36 odst. 1 sta-

vebního zákona oznamuje zahájení územního řízení s tím, aby svá

stanoviska k návrhu sdělily nejpozději do doby nařízeného ústního

jednání. Příslušný orgán hygieny sdělí stavebnímu úřadu své stano-

visko z hlediska zájmů, které v řízení hájí podle zák. č. 20/1966

Sb. o péči o zdraví lidu ve znění změn a doplňků /úplné znění vy-

hlášeno pod č. 86/1992 Sb./.

Pokud příslušný orgán hygieny, ale i kterýkoliv jiný dotčený

orgán státní správy ve stanovené lhůtě sdělí své stanovisko po sta-

novené lhůtě nemusí k němu stavební úřad přihlížet /§ 37 odst. 3

stavebního zákona/. Zde však je vždy třeba si uvědomit, že i pro

územní řízení platí základní pravidla správního řízení, z kterých

pro stavební úřad vyplývá jedna z hlavních povinností zjistit spo-

lehlivě skutečný stav věci a k jeho objasnění přispívají právě sta-

noviska dotčených orgánů státní správy.

Samozřejmě, že stanoviska, souhlasy a posouzení, popřípadě

rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními

předpisy musí však již být součástí návrhu na vydáni územního roz-
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hodnutí. Pro námi sledované účely se bude jednat o doložení návrhu

kladným závazným posudkem hygienika k projektu stavby, jak vyplývá

z ustanovení § 4 odst. 3 dříve citovaného zákona o péči o zdraví

lidu.

Určitým problémem bude, alespoň v počátcích platnosti novely

stavebního zákona, výklad dříve uvedeného ustanovení § 7 odst. 1

písm. a/ zákone o péči o zdraví lidu.

Podle tohoto ustanovení se kladný závazný posudek vyžaduje k

"zadáním a projektům staveb". Zákonen č. 262/I992 Sb., kterým se

mění a doplňuje stavební zákon, byla zrušena vyhl. č. 43/1990 Sb.,

o projektové přípravě staveb, která do našeho právního řádu zavedla

pojem "zadání stavby" a která se vztahovala na stavby, jejichž in-

vestory byly organizace, popřípadě organizační jednotky.

Zrušením této vyhlášky zmizel z našeho platného právního řádu

od 1. 7. 1992 pojem "zadání stavby". Pokud se týká pojmu "organiza-

ce" rozumí se jím pro účely stavebního zákona "právnické osoby a

fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů". Jestli kladný

závazný posudek podle uvedeného § 7 odst. 3 písm. a/ zákona o péči

o zdraví lidu bude nezbytný k návrhu na umístění staveb, jejichž

stavebníky /investory/ budou výše uvedené právnické a fyzické oso-

by, to jest úkolem výkladu zákona o péči o zdraví lidu, ke kterému

je oprávněno pouze ministerstvo zdravotnictví. Tento výklad vzhle-

dem k závažnosti věci a vzhledem k nastalým rozsáhlým právním změ-

nám by měl být, podle mého soudu, proveden bezodkladně.

Jde o to, že dotýká-li se konkrétní územní řízení zájmů chrá-

nených předpisy jmenovitě uvedených v § 126 odst. 1 stavebního zá-

kona, lze rozhodnout pouze v dohodě, popřípadě se souhlasem dotče-

ného orgánu státní správy, který může svůj souhlas vázat na splnění

podmínek odpovídajících uvedeným předpisům. Jedním z těchto neopo-

minutelných dotčených orgánů je ve smyslu citovaného ustanovení

příslušný orgán hygieny, který v řízení háji zájmy vyplývající z

předpisů o péči o zdraví lidu. A podle citovaného § 126 odst. 2

stavebního zákona zůstává nedotčeno právo správních orgánů na vydá-

ní samostatného rozhodnutí, jestliže to předpisy na ochranu jimi

sledovaných zájmů stanoví.

Pro potřeby územního řízení půjde tedy o to, zda navrhovatel

má ve 3myslu § 7 odst. 3 písm. b/ ÚSŘ doložit svůj návrh na vydání

územního rozhodnutí neformálním souhlasem či dokladem o projednání

*- •' Í
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návrhu s orgánem hygieny ve smyslu § 7 odst. 4 zákona o péči o zdraví
lidu ve vztahu k § 23 odst. 4vyhl. č. 45/1966 Sb. Nebo, zda a v ja-
kých případech ae i nadále vyžadují kladné závazné posudky, které
mohou být dány formou správního rozhodnutí nebo formou stanoviska.

Podmínky závazného posudku, který nebyl vydán formou správního
rozhodnutí, či podmínky vyplynuvší z projednání anebo ze stanoviska
opatřeného v rámci územního řízení se zapracují do té části výroku
územního rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky pro projektovou pří-
pravu staveb.

Při stanovení podmínek je třeba dbát mimo jiné požadavků § 4
odst. 1 vyhl. č. 76/1991 Sb. Toto ustanovení kategoricky ukládá při
výstavbě nebo přestavbě budov postupovat tak, aby v pobytové míst-
nosti nebyla ekvivalentní objemová aktivita radonu v průměru za rok
větáí než 100 Bq/m . Bude úkolem projektanta navrhnout takové sta-
vebně technické řešení stavby, jejích konstrukčních částí a použití
takových stavebních materiálů, aby projektovaná protiradonová opat-
ření byla účinná.

Závěrem této pasáže lze konstatovat, že stavební úřad je v ú-
zemním řízení povinen zkoumat navrhované opatření /umístění stavby/

I z hlediska jeho potřeb a důsledků v území. Při posuzování vychází z
| úředních podkladů, kterými jsou především schválená územně plánova-
li cí dokumentace, skutečnosti známé stavebnímu úřadu z jeho vlastní
\ úřední činnosti, ze stanovisek, souhlasů a posouzení a předepsaných
í rozhodnutí dotčených orgánů státní správy.

| Stavební úřad má právo v územním řízení uložit stavebníkovi
/navrhovateli/, aby v zájmu spolehlivého posouzení všech aspektů
sledovaných v tomto řízení, doplnil svůj návrh na vydání územního
rozhodnutí o další podklady a údaje, a to i o takové údaje a pod-

í klady, které nejsou přímo uvedeny ve vyhlášce o podrobnější úpravě
i územního a stavebního řízení.
i Spoluúčast orgánů hygieny v územním řízení o umístění stavby
;. vyplývá z povahy věci, která je předmětem řízení. Pokud k návrhům
K: na vydání územního rozhodnutí nebudou orgány hygieny dávat svá sta-
li! noviska formou závazného posudku, nebol se již od 1. 7. 1992 nepo-
| řizují zadání stavby, určitě zůstává povinnost projednání navrhova-
li ného opatření s orgány hygienické služby a výsledky tohoto projed-
| nání musí tvořit součást návrhu na vydání územního rozhodnutí.
|; Z takto opatřených podkladů musí ve správně vedeném územním
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řízení vyplynout, zda v konkrétním prípade je treba podmínkami pro
zpracováni projektové dokumentace stavby zajistit ochranu staveb
před pronikáním půdního radonu z podloží. Navrhovaná opatření budou
zjevně závislá na konkrétním zjištění objemové aktivity půdního ra-
donu v místě stavby, ale i na stupni komplexního poznání problema-
tiky radonu a různých možností ochrany.

III. Stavební řízení

St8vby, jejichž změny a udržovací práce na nich lze provádět
jen podle stavebního povolení nebo na základě ohlááení stavebnímu
úřadu /§ 54 stavebního zákona/.

V případech, o které nám jde, to jest ochrana budov s pobyto-
vými místnostmi před účinky ozáření radonu nenastane prakticky pří-
pad, kdy bude lze stavbu provádět na základě ohlááení.

Podle § 55 odst. 2 písm a/ stavebního zákona postačí stavební-
mu úřadu ohlášení drobných staveb, které plní doplňkovou funkci ke
stavbě hlavní a které nemohou podstatně ovlivnit životní prostředí.
Významným pojmovým znakem mimo již uvedené je podle § 3 ÚSŘ veli-
kost stavby, která nesmí přesáhnout 16 m . Nezdá se pravděpodobné,
že by 3e v praxi stavebních úřadů vyskytl případ, že stavebník po-
žádá o povolení drobné stavby, která by současně obsahovala pobyto-
vou místnost ve smyslu § 1 odst. 2 vyhl. 5. 76/1991 Sb. a vztahova-
ly se na ní touto vyhláškou stanovené požadavky na ochranu před
ozářením z radonu.

Předem všek nelze vyloučit žádnou možnost, a proto je nutné
upozornit na nutnou opatrnost při posouzení, zda postačí v takovém
případě ohlááení nebo bude nutné vést stavební řízení. Nepochybné
svoji roli bude hrát jakou znalost má stavební úřad o území a podle
okolnosti využije svého práva určit stavebníkovi, jaké další pod-
klady nezbytné pro řádné posouzení věci musí ještě předložit /§ 14
odst. 2 písm. c/ tísŘ/. Podle ustanovení § t7 odst. 1 tísŘ stavební
úřad při své úvaze, zda postačí ohlášení nebo, zda stavbu lze pro-
vést jen na základě stavebního povolení je povinen přihlížet k u-
místění, stavebně technickému provedení, účelu užívání stavby a je-
jímu vlivu na životní prostředí.

Jestliže se domníváme, že bude velice vzácný případ, kdy sta-
vebník ohlásí drobnou stavbu, na kterou by se vztahovaly požadavky
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ochrany před ozářením z radonu ve smyslu vyhl. č. 76/I99' Sb. pak
případy ohlááení stavebních úprav v žádném případě režimu citované
vyhlášky podléhat nebudou.

Ohlášení stavebních úprav postačí, .jestliže se .jimi nemění
vzhled stavby, nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění se způsob
užívání a neohrožují zájmy společnosti /§ 55 odst. 2 písm. b/ sta-
vebního zákona/. Ustanovení § 4 odst. 2 vyhl. č. 76/1976 Sb., které
stanoví požadavky při výstavbě a přestavbě budov nepředpokládá, že
by se toto ustanovení vztahovalo na případy, kdy nebude rozšiřována
zastavěná plocha.

Mohou proto nastat případy, kdy stavebník bude chtít provést
takové stavební úpravy stavby, kterými dosáhne změny užívání stav-
by, která původně neobsahovala pobytové místnosti, na stavbu, která
pobytové místnosti obsahovat bude nap*, hospodářské stavení na vi-
nárnu. Tyto stavební úpravy lze provést jen na základě stavebního
povolení. Protože se však těmito stavebními úpravami nezmční vzhled
stavby, to jest nepřesáhne zastavěné plocha, neuplatní se požadavek
§ 4 odst. 1 vyhl. č. 76/1991 Sb. postupovat při přestavbě tak, aby
v pobytové místnosti nebyla ekvivalentní objemová aktivita radonu
v průměru vyšší než 100 Bq/m .

Citované ustanovení se nevztahuje na nástevby a stavební úpra-
vy, nebot v podloží pod nimi již nelze měřit obsah půdního radonu
bez rizika narušení plynotěsnosti spodní stavby. Tím ovšem není
vyloučeno obecné doporučení stavebníkovi učinit protiradonová opat-
ření.

Při nové výstavbě a přístavbě je však již stavební úřad vázán
ve stavebním řízeni požadavkem posledně citovaného ustanovení pos-
tupovat při výstavbě a přestavbě budov tak, aby v pobytových míst-
nostech nebyly překročeny maximálně povolené hodnoty.

Stavební řízení je zahájeno podáním žádosti o stavební povole-
ní /§ 58 stavebního zákona/. Náležitosti žádosti o stavební povole-
ní upravuje § 20 až 22 IJSŘ. Součástí žádosti je pro.iektová dokumen-
tace stavby, které mimo jiné musí obsahovat informace o výsledku
provedených průzkumů, souhrnou technickou zprávu, z které bude dos-
tatečně zřejmé stavebně technické řešeni stavby, jejích konstruk-
čních části a použití stavebních materiálů a splnění podmínek na o-
chranu zdraví a životního prostředí stanovených podle zvláštních
předpisů /§ 22 odst. 1 písm. a/ a písm. b/
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Stavební úřad ve stavebním řízení zkoumá, zda dokumentace spl-
ňuje podmínky územního rozhodnutí. Jde o výslovnou povinnost uvede-
denou v § 62 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení sleduje dá-
le, zda dokumentace splňuje požadavky týkající se zájmů společnosti,
ze které jsou především považovány požadavky ochrany životního pro-
středí.

Neposkytuje-li předložená žádost o stavební povolení a její
přílohy dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, nejsou-
li v dokumentaci dodrženy podmínky územního rozhodnutí, vyzve sta-
vební úřad stavebníka, aby žádost v přiměřené lhůtě doplnil, popři- '
pádě ji uvedl do souladu s podmínkami územního rozhodnutí a upozor-
ní jej, že jinak stavební řízení zastaví /§ 60 odst. 1 stavebního
zákona/.

Jedná se o významné ustanovení, které dává stavebnímu úřadu
pravomoc požadovat na stavebníkovi předložení podkladů potřebných
pro řádné posouzení věci, to jest i posouzení, zda uskutečněním
stavby a jejím užíváním nebudou ozářením z radonu ohroženy životy
a zdraví osob.

Stejně jako v územním řízení i ve stavebním řízení je stavební
úřad povinen oznámit zahájení řízení nejen jeho účastníkům, ale i
dotčeným orgánům státní správy. V každém řízení o povolení stavby
je dotčeným orgánem státní správy i příslušný orgán hygienické
služby.

Podle zákona o péči o zdraví lidu projekty staveb vyžadují zá-
vazné posouzení. I zde platí to, co bylo řečeno v souvislosti s ú-
zemním řízením.

Podmínka § 4 odst. 3 zákona o péči o zdraví lidu, aby k pro-
jektům 3taveb byl vyžadován závazný posudek orgánů hygienické služ-
by je třeba chápat v souvislosti s prováděcí vyhl. 5. 45/1966 Sb. o
vytváření a ochraně zdravých životních podmínek. V ustanovení § 23
této vyhlášky se uvádí, že "orgány a organizace jsou povinny si vy-
žádat závazný posudek k investičním úkolům a k projektové dokumen- ,;
taci prvého stupně všeho druhu...". 4

Z tohoto znění lze soudit, že závazný posudek okresního hygie- 4'
nika vyžadovaly ty stavby, na které se vztahovaly předpisy o pro-
jektové přípravě staveb organizací. Po zrušení vyhl. č. 43/1990 Sb.
neznáme již rozdíl mezi stavbami právnických a fyzických osob.
Otázka, zda a k jakým projektům staveb je třeba si závazný posudek
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vyžadovat, zůstala, alespoň k dnešnímu dni, nevyřešena.
V každém případě zůstává v plné šíři plstit ustanovení § 4

odst. 4 zákona o péči o zdraví lidu ve vztahu k § 23 odst. 2 vyfcl.
č. 45/1966 Sb. Podle těchto ustanovení je nutno s orgány hygieny
projednat opatření, pokud by jimi mohly být nepříznivě ovlivněny
Životni podmínky.

Každou stavbou mohou být nepříznivě ovlivněny životní podmín-
ky. Stavební řízení je řízením veřejnoprávním, ve kterém je stavba
posuzována především z hlediska ochrany veřejných zájmů, za které
je nutno považovat i ochranu života a zdraví osob.

Stavebník by proto měl ve smyslu § 20 odst. 2 písm. c/ ÚSŘ
přiložit k žádosti o stavební povolení i doklad o jednání s okres-
ním hygienikem. V citovaném ustanovení se připojení dokladů o jed-
nání s orgány státní správy vyžaduje pokud tato jednání o stavbě
byla vedena předem. Nebude-li takoví jednání o stavbě vedeno s ok-
resním hygienikem před zahájením stavebního řízení a okresní hygie-
nik ani neuplatní žádné své stanovisko k návrhu na vydání stavební-
ho povolení v průběhu stavebního řízení, vyzve stavební úřad stave-
bníka podle § 60 odst. 2 stavebního zákona o doplněni podkladů žá-
dosti o výsledek projednání s okresním hygienikem.

Stavební úřad může sice podle § 63 stavebního zákona přezkou-
mat dokumentaci jednoduchých a drobných staveb i z hledi3ka zájmů,
které hájí orgány státní správy podle zvláštních předpisů, zejména
postači-li k posouzení obecné technické požadavky na výstavbu nebo
jiné předpisy. I přes tuto zákonnou možnost stavebního úřadu zůstá-
vá nižim nedotčena povinnost projednat s orgánem hygienické služby
opatření, kterým b.v mohly být nepříznivě ovlivněny životní podmínky.

Možnost stavebního úřadu posoudit dokumentaci jednoduchých a
drobných staveb i z hlediska zájmů, které hájí orgány státní správy
podle zvláštních předpisů nemůže nahradit povinnost pro.iednat navr-
hované oaetřeni s orgány hygieny.

Stavební úřad tedy, jak bylo řečeno výše, přezkoumá předlože-
nou dokumentaci i z hlediska ochrany životního prostředí, což v na-
áem případě znamená, že zkoumá, záa dokumentace řeSí, je-li toho
vzhledem k poměrům v území třeba, ochrenu str.vby Dřed pronikáním
půdního radonu.

Je v pravomoci stavebního úřadu nařídit doplnění projektové

dokumentace ve smyslu výáe uvedeného požadavku a pokud stavebník
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uloženou povinnost nesplní ve stanoveném termínu, stavební úřad ří-
zení o povolení stavby zastaví.

Teoreticky nelze vyloučit ani případ zomítnutí žádosti o sta-
vební povolení. Podle § 62 odat. 4 stavebního zákona musí stavební
úřad zamítnout žádost o stavební povolení, jestliže by uskutečněním
nebo užíváním stavby mohly být ohroženy zájmy společnosti. Zájem
společnosti je vždy především chápán jako zájem ns ochraně životní-
ho prostředí.

Dospál-li by stavební úřad v určitém konkrétním případě k zá-
věru, že vzhledem k povaze stavebního pozemku, u kterého byla zjiš-
těna mimořádně vysoké objemová aktivita radonu v půdním vzduchu a
vzhledem k povaze stavby /nemocnice, školka a pod./ možná technická
řešení nezaručují, že užívání stavby nebude ohrožovat životy a zdra-
ví osob, může stavební úřad podle dříve citovaného ustanovení žá-
dost o stavební povolení zamítnout.

Ve stavebním povolení podle § 66 stavebního zákona a podle §
25 a 26 ÚSŘ stavební úřad stanoví závazné podmínky pro provedení a
užívání stavby. Zabezpečí .jimi mimo jiné ochranu zájmů společnosti
při výstavbě, dodržení požadavku stanovených dotčenými orgány stát-
ní správy, předevžim vyloučení nebo omezení negativních účinků stav*
b.y a je.iího užívání na životni prostředí /§ 66 odst. 2 stavebního
zákona/.

Součástí stavebního povolení je podle § 26 odat. 1 písm. f/
ÚSŘ i uvedení způsobu provádění stavby. U staveb, které bude prová-
dět sama pro sebe právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
podle zvláštních předpisů je třeba uvést osobu odpovědnou za odbor-
né vedení stavby /autorizovaná osoba podle zák. Č. 360/1992 Sb./.
U staveb ostatních fyzických osob prováděných svépomocí osobu, kte-
ré bude provádět odborný dozor nad stavbou.

V této souvislosti je třeba se zmínit o odpovědnosti projek-
tanta a dodavatele stavebních prací za provedené dílo. Smlouva mezi
projektantem /dodavatelem stavby/ a objednatelem bude uzavírána bud
podle občanského zákona /úplné znění uveřejněno pod S. 47/1992 Sb./
nebo podle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník u-
pravuje postavení podnikatelů a obchodní závazkové vztahy. Z toho
vyplývá, že smlouva o zhotovení díla - projektu, stavby - bude uza-
vřena podle obchodního zákoníku, pokud obě strany smluvního závazku
jsou podnikatelé. Je-li objednatelem projektu osoba fyzická, uzaví-
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rá se mezi stráněmi smlouva podle občanského zákoníku. Vědomost o
rozdílech mezi smlouvou o dílo podle obchodního zákoníku a podle
občanského zákoníku je důležitá především z hlediska odpovědnosti
za vady provedeného díla, záručních lhůt, odpovědnosti za vzniklou
škodu a promlčecích lhůt.

Tato problematika přesahuje rámec zaměření této práce. Nicméně
rozhodně nebude od věci upozornit na §§ 560 a 565 obchodního zákona,
které upravují odpovědnost za vady dodaného díla. Občanský zákoník
stejnou problematiku, samozřejmě odchylným způsobem, upravuje v §§
644 až 649. Ustanovení §§ 100 až 114 občanského zákona jsou věnová-
na otázce promlčení nároků vyplývajících jak z odpovědnosti Z8 vady
dodaného díla, tak z odpovědnosti za ákodu způsobenou porušenia
právní povinnosti.

Jde o praktické otázky, které budou nabývat na významu v pří-
padech odpovědnosti za nedostatečně navržená a provedená protirado-
nová opatření a vlastníku stavby vzniknou náklady na dodatečné pro-
vádění ozdravných opatření.

IV. Dodatečné povolení stavby

Stavební zákon nezná samostatné ustanovení, které by výslovně
upravovalo dodatečné povolení stavby a řízení v této věci. Pouze §
88 Odst. 1 písm. b/ stavebního zákona, upravující odstranění stavby
postavené bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním, ukládá
zkoumat nejdřív, zda dodatečné povolení stavby není v rozporu se
zá.imy společnosti.

Z pohledu již dříve uvedeného vyplývá, že stavební úřad v ta-
kovém případě zjiáíuje i to, zda se stavba nachází v území s nízkým
radonovým rizikem či nikoli. Může stavebníkovi uložit, aby onatřil
ve sledovaném smyslu potřebné podklady, z kterých lze spolehlivě
zjistit skutečný stav věci. Podle okolností potom stavbu bu3 doda-
tečně povolí nebo neřídí jeji odstranění.

I Jedná-li se v konkrétním případě o stavbu nedokončenou stanoví

5} podmínky pro její dokončení. V rámci těchto podmínek stanoví, bude-
f- li to zapotřebí, i takové podmínky, kterými se zabezpečí ochrana
I stavby proti pronikání radonu.

| Pokud by se jednalo o stavbu dokončenou a namířené hodnoty ob-

| jemové aktivity by byly vyáSÍ než nejvyšší přípustná mez, musí
I.
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vlastník stavby sám navrhnout potřebná opatření nutná ke splnění
tohoto požadavku. Jinak by stavební úřad neměl možnost stavbu doda-
tečné povolit a musel by nařídit její odstranění.

Pro řízení o dodatečném povolení stavby nemá stavební zákon
speciální procesní ustanovení. Postupuje se přiměřeně podle ustano-
vení platných pro stavební řízení a dbá se toho, aby vlastnosti
stavby splňovaly obecné požadavky.

V. Kolaudační řízení

Podle § 76 odst. 1 stavebního zákona lase dokončenou stavbu,
která vyžadovala stavební povolení užívat jen na základě kolaudač-
ního rozhodnutí.

V ustanovení § 81 stavebního zákona je uvedeno, které záleži-
tosti stavební úřad v kolaudačním řízení zkoumá. Mimo to, že zjiá-
tuje, zda stavba byla provedena podle dokumentace ověřené ve sta-
vebním řízení a zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním roz-
hodnutí a ve stavebním povolení, je prvořadým úkolem kolaudačního
řízení zjistit, zda skutečné provedení stavby nebo .ie.ií užívání ne-
bude ohrožovat zá.imy společnosti, především z hlediska ochrany ži-
vota a zdraví osob.

Dalaí pro námi sledované účely je významné ustanovení § 81
odst. 3 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení má stavební úřad
povinnost v případě, že zjistí při kolaudačním řízení na stavbě zá-
vadu bránící jejímu užívání, stanoví lhůtu k jejímu odstranění a
přeruší řízení.

U staveb povoleních po 31. 12. 1991 se vyžaduje mimo jiné spl-
nění požadavku ustanovení § 4 vyhl. č. 76/1991 Sb., to jest, že ek-
vivalentní objemové aktivita radonu nesmí v pobytové místnosti být
v průměru za rok větší než 100 Bq/m .

Splnění této povinnosti se posuzuje při kolaudaci. Stavebník
její splnění dokládá tehdy, bylo-li mu to v předchozích řízeních
přímo uloženo nebo k tomu byl pro důvodnou pochybnost vyzván přímo
v rámci kolaudačního řízení.

Zpravidla bude stačit průkaz o tom, že byla provedena protira-
donová opatření, nebot požadavek měření by byl prakticky nesplni-
telný.

Kolaudační řízení bezprostředně navazuje na dokončení stavby.
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Správní řád stanoví lhůty pro rozhodnutí, ve kterých správní orgán

je povinen rozhodnout. Ve smyslu § 49 správního řádu má správní or-

gán ve věcech zvléšt složitých rozhodnout do 60 dnů ode dne zaháje-

ní řízení. I když kolaudační řízení lze považovat 2a řízení zvláát

složité a zákon připouští proto deláí lhůtu pro rozhodnutí, nelze

ve stanovené 60 denní lhůtě, alespoň za současného stavu měřící te-

chniky a měřících metod zjistit, zda bylo dosaženo maximálně přípu-

stných objemových hodnot aktivity radonu.

Pokud váak stavební úřad na základě podkladů opatřených v ko-

laudačním řízení dospěje k závěru, že není zajištěno zdraví a bez-

pečnost osob a řádné a nerušené užívání stavby k určenému účelu,

nevydá kolaudační rozhodnutí /§ 44 ÚSŽ/.

Daláí možnost stavebnímu úřadu dává ustanovení § 43 odst. 2

písm. b/ ÚSŘ, podle kterého má stavební úřad právo uložit v kolau-

dačním řízení daláí povinnosti k zajištění zájmů společnosti nebo

k ochraně práv a oprávněných zájmů účastníků, zejména k zajištění

zájmů na péči o životní prostředí, hygienu, zdraví a bezpečnost

osob.

Na základě tohoto ustanovení může stavební úřad uložit staveb-

níkovi provedení měření a předložení jeho výsledků. Podle měřením

prokázaných výsledků lze pak stavebníkovi uložit provedení ozdrav-

ných opatření, a to v rámci nezbytných úprav podle § 87 stavebního

zákona.

VI. Stavební úpravy

Ustanovením § 5 vyhl. č. 76/1991 Sb. byly stanoveny požadavky
na užívání staveb, které obsahují pobytové místnosti. Jestliže se
ustanovení § 4 téže vyhlášky vztahovalo na provádění staveb povolo-
vaných po 3'« '2. 1991 vztahuje se ustanovení § 5 na stavby již u-
žívané nebo povolené před stanoveným termínem.

Pro stavební úřad nevyplývá z tohoto ustanovení automaticky
povinnost zjištovat, zda stavby vyhovují tomuto požadavku. Nicméně
i zde může využít pravomocí, které jsou mu svěřeny stavebním záko-
nem.

u rozestavěných staveb, zejména tam, kde zvýšené radonové ri-
ziko bylo již zjištěno nebo se dá důvodně předpokládat, je třeba
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využít pravomocí vyplývajících z institutu státního stavebního do-
hledu podle § 98 a následujících stavebního zákona. Podle § 101
stavebního zákona muže orgán státního stavebního dohledu nařídit na
náklad stavebníka sejmutí a přezkoumání vzorků všude tam, kde je
důvodná obava z ohrožení zájmů společnosti, to jest i ohrožení ži-
vota a zdraví osob a životního prostředí.

Zjistí-li stavební úřad v této souvislosti na stavbě závadu,
vyzve podle povahy věci stavebníka, oprávněnou osobu nebo organiza-
ci provádějící stavbu ke zjednání nápravy /§ 102 stavebního zákona/,
pokud stavebník potřebná opatření ke snížení ozáření sám nenavrhne.

U staveb dokončených a kolaudovaných, u kterých bude zjižtěno
překročení hodnot ve smyslu § 5 vyhl. č. 76/1991 Sb., musí být pro-
vedei.y úpravy ke sr.ížení ozáření. Jestliže je vlastník stavby ne-
provede sám, nařídí je stavební úřad jako stavební úpravy podle §
87 stavebního zákona.

V t4to souvislosti je nutno připomenout možnost poskytnutí fi-
r.ančního příspěvku státu na protiradonová opBtření v bytech podle
směrnice ministerstva financí ČR č. 122/25883/1991.

Příspěvek je poskytován na provedení ozdravných opatření v ro-
dinných domcích, bytech v osobním vlastnictví, bytových domech a
domech bytových družstev.

Jde o záležitost týkající se resortu ministerstva financí. Dů-
ležitým momentem je pro nás okolnost, že se bude jednat o ozdravná
opatření, která povolil stavební úřad a jsou prováděna v souladu s
projektem ověřeným stavebním úřadem. Stavební úřad též má ověřit o-
důvodněnost výpočtu výše příspěvku. Výpočet tvoří součást projekto-
vé dokumentace a nemůže podle směrnice přesáhnout částku 2000,- K5s
na metr čtvereční užitkové plochy objektu. V případě pronikání ra-
donu pouze z podloží 1000,- Kčs na metr čtvereční zastavěná plochy.

Splnění účelu ozdravných opatření vyhodnocuje po skončení re-
alizace stavební úřad. Toto vyhodnocení lze chápat pouze v rozsahu
možností a povinností vyplývajících z pravomocí stavebního úřadu.
Ten posoudí, zda byly dodrženy podmínky projektu, termín dokončení,
účelnost vynaložení finančních prostředků a zejistí stanovisko or-
gánu hygieny, popřípadě právnické či fyzické osoby oprávněné k pro-
vedení měřící činnosti. Při dodržení podmínek projektu, stanovené
lhůty k provedení ozdravných opatření, kvality a účelnosti provede-
ných prací bude poskytnut příspěvek a jeho vrácení není vyžadováno,
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ani kdyby nebylo dosaženo hodnot radiaSního zatížení stanovených
vyhl. č, 76/1991 Sb.
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ODSTRAŇOVANÍ RADONU-222 Z VOEY

Xng. Eduard Hanslík, CSc.
Výzkumný Ú3tav vodohospodářský T.G.M.

Praha

Pozornost, které byla dříve věnována zjištování radonu-222
/déle jen radon/ ve zdrojích vod, hlavně pak v podzemních vodách,
neodpovídala novějším poznatkům o riziku z jeho příjmu vdechováním.
Důvodem bylo hodnocení rizika z příjmu radonu při požívání vody a
neuvažování příjmu vdechováním po jeho odvětrání z vody. Toto rizi-
ko je důležité v prvé řadě pro obsluhu úpraven vody a v případě vy-
sokých koncentrací radonu ve vodě i pro zásobované obyvatelstvo.

Podle zahraničních podkladů z roku 1953 byla přípustná koncen-
trace radonu-222 v pitné vodě 80 Bq.l" . Později odvozené přípustné
objemové aktivity radonu na základě modelových úvah o jeho příjmu
ingescí 0,3 - 1,2 1 pitné vody denně a kritického orgánu žaludku
byly 8.10 - 4.10^ Bq.l" . Doporučení Mezinárodní komise pro radio-
logickou ochranu a z nich odvozená vyhláška MZd ČSB ô. 59/72 Sb. o
ochraně zdraví obyvatelstva před ionizujícím zářením nezahrnují
přípustný příjem radonu a jeho rozpadových produktů ingescí, ale
pouze inhalací /I/. Na základě hodnocení údajů ze zahraniční lite-
ratury v posledním období je publikováno riziko ohrožení života s
pravděpodobností 3.10"' pro obsah radonu ve vodě v rozmezí 0,2 - 50
Bq.l" . široké rozmezí přípustné koncentrace radonu vyplývá ze za-
dání okrajových podmínek pro jeho odvětrání v obydlích jako jsou
spotřeba vody, objem obytného prostoru, výměna vzduchu apod. Pro
srovnání je možné uvést, že stejné riziko přináší požívání pitné
vody s objemovou aVtivitou radia-226 0,1 Bq.l"1 /2/. V soyíasné do-
bě platná ČSN 75 7111 Pitná voda /platnost od 1. ?. 1991/ uvádí ja-
ko indikační hodnotu pro radon-222 objemovou aktivitu 20 Bq.l"'.
V praxi se aplikace citované ČSN v ukazateli radonu bude týkat ně-
kterých podzemních vod. Při překročení indikační hodnoty se zhodno-
tí celková objemová aktivita /av.e/f/ a stanoví objemové aktivita
radia-226 případně dalších radionuklidů podle pokynu orginu hygie-
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r. i c ké služby.
Ľále bylo limitování obsahu radonu komplexně zpracováno ve vy-

hlášce MZ ČR 5. 76/91 Sb. o omezování ozáření z radonu a dalších
přírodních radionuklidů, která již byla uváděna v předcházejících
příspěvcích a pro úplnost výčtu přípustných koncentrací radonu uvá-
díme, že z hlediska technologií odstraňování radonu by měly být di-
menzovány na nepřekročení jeho objemové aktivity v upravené vodě 50
Bq.l"'. Podobně v ovzduší úpravny podzemní vody by neměla ekviva-
lentní objemová aktivita radonu překročit 100 resp. 200 Bq.m .

Na základě výsledků zjiětování radonu ve vodách je možné kon-
statovat, že jeho výskyt v rozmezí obejmových aktivit 10 - 100 Bq
•1 je v podzemních Sodách na území ČR běžný. Zjištovény jsou vSak
i obsahy 1000 - 3000 Bq.l"1 /3, 4/. Zastoupení ostatních přírodních
radionuklidů, členů stejné přeměnové řsdy, většinou neodpovídá po-
měrům při radioaktivní rovnováze. Například voda z vrtu v Melechově
u Světlé nad Sázavou při obsahu radonu 1120 Bq.l" vykazovala cel-
kovou objemovou aktivitu alfa 0,06 Bq.l"1, beta 0,08 Bq.l"1, obje-
movou aktivitu olova-210 0,06 Bq.l"' a polonia-210 0,01 Bq.l"1.

V tomto a řadě podobných případů je tak radon jediným ukazate-
lem nevyhovující kvality vody z hlediska užívání k pitným účelům.
Možnosti jeho odstranění na vyhovující koncentraci jsou reálné a
jsou předmětem příspěvku.

Koncentrace radonu ve vodách užívaných lokálně k zásobování o-
byvatelstva jsou všeobecně vyšší než u zdrojů užívaných k veřejnému
zásobování. Důvodem jsou nízké vydatnosti studní, krátký rozvod vo-
dy, minimální čas mezi odběrem a užitím vody z hlediska pozitivního
působení radioaktivní přeměny radonu na snížení jeho obsahu a malé
provzdušnění vody u těchto zdrojů.

Teoretické předpoklady odstraňování radonu

Prakticky uplatnitelné postupy odstraňování radonu z vody jsou
založeny na provzdušňování vody vzduchem. Nejdůležitějším fyzikálně
-chemickým parametrem je rozdělovači koeficient K vyjadřující rov-
novážné poměry aiezi vodou a vzduchem:

K ' CL / CG

kde c L a c Q jsou koncentrace radonu ve vodě a vzduchu /mol.m"V.

* - •

.i;
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Rozdělovači koeficient K je při dané teplotě konstantní a je

funkcí teploty, jak vyplývá z uvedených hodnot:

* r \*f

K

0

0,51

10

0,35

20

0,25

50

0,14 .

100

0,10

S rostoucí teplotou hodnota K klesá, v případě podzemních vod je
váak rozmezí teplot poměrně úzké, průměrné tepiťty se pohybují v
okolí 10°C.

Vztahy pro absorpci plynů jsou odvozovány na zákl&M představy,
že kolem fázového rozhraní ae vytvoří ne jedné straně film kapaliny
a na druhé film plynu, jek vyplývá ze schematického znázornění.

kapalina

film

kapaliny

'Lr

směr difúze

film

plynu

cGr

fázové rozhraní

CG

plyn

Při procesu desorpce radonu dochází k transportu rozpuštěného rado-
nu z kapalné fáze o koncentrace c^ k mezifázovému rozhraní s plyn-
nou fází, kde je nižší koncentrace c L r, dále k ustavení rovnováhy
na rozhraní plynné fáze c Q r a transportu desorbovaného radonu do
jádra plynné fáze o koncentrace cQ. Rychlost přestupu v obou ele-
mentárních krocích musí být v průměru stejná, a proto pro diferen-
ciál výšky kolony je možné zapsat rovnicemi /5-7/:

. a . • S . dh . a . /c
Q r

e Q/ . S . dh

-d /L.cL/ = d /G. cQ/

kde S je plocha průřezu kolony, a je specifický mezifázový povrch,
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kL a kG ̂ s o u 9 O u f i i n i t e l e > přestupu látky na strené kapaliny a plynu
a L a G jsou objemové průtoky vody a vzduchu. Vzhledem k tomu, že
koncentrace desorbované látky v kapalině a plynu na mezifázovém
rozhraní nejsou přístupné měření, zavádí se součinitel prostupu
látky na straně kapaliny kr• kde hnací síla je definována následu-
jícím způsobem:

-d /L . c, / * k, . a . /c, - K . c-,/ . S . dh

přičemž současně platí aditivita odporů proti přestupu látky

1/KL = J/kL + K/kQ

Za předpokladu, že koncentrace desorbované látky ve vzduchu
vstupujícím do kolony c Q = 0 /což lze v případě radonu akceptovat/
lze odvodit pro celkový počet převodových jednotek fío. vztahy pro
protiproude uspořádání:

N o L = / KL * a * S * h / / L

ln[(1 - K.L/GJ cT , vstup / c t , výstup + K.L/GI
Nor = — = - * -

u (1 - K . L/GJ

NoL = (c L , vstup / c L , výstup) - 1, pro K.L/G = t

a pro 3ouproudé uspořádání:

- ln [ (1 + K.L/G} c T , výstup / c T , vstup - K . L/G
JJ 0 = z k k i

L (1 + K . L/G)

Minimální hodnota poměru G/L min potřebná pro desorpci radonu ze
vstupní na výstupní koncentrace ve vodě na koloně o nekonečně vel-
kém počtu převodových jednotek plyne z látková bilance a z rovnová-
hy radonu mezi odcházejícím vzduchem a koncentrací v příslušném
vstupním nebo výstupním proudu vody. Pro nulovou koncentraci radonu
ve vzduchu vstupujícím do kolony dostaneme jednoduché vztahy:
pro protiproud

(G/L)min = K . [i - (CL, výstup / CL, vstup)]
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a pro souproud

G/L min = K . [(CL, vstup / C L, výstup) - 1 J

Minimálni hodnoty průměru průtoku vzduchu a vody pro různé

hodnoty poměru výstupní a vstupní koncentrace radonu ve vodě jsou

pro protiproude a souproudé uspořádání následující:

G/L min

C., výstup / C L, vstup protiproud souproud

0,1

0,01
0,001

Provozní a poloprovozní zkušenosti s odstraňováním radonu

V návaznosti na publikované výsledky snižování obsahu radonu
tzv. barbotéžním způsobem /8/ byla ověřována ve vtív TGM účinnost a-
erace v hlubší vrstvě vody. Zkoušky byly prováděny ve čtyřkomorovém
zařízení se samostatným provzdušněním každé sekce a dále na pěti-
stupňovém laboratorním modelu realizovaném provzduäňovanými odděle-
nými nádobami. Výsledky zkoušek jsou stručně sumarizovány v tab. 1.
Z výsledků vyplývá jednoznačně lepší účinnost aerace s použitím
jemných bublin vzduchu. Pro praktické aplikace resp. provoz je váak
důležité upozornit na menší odolnost jemnozrnných aeračních prvků
proti zanášení a ucpávání pórů zejména v případě porušení provozu.
Všeobecně lze konstatovat, že aerace v hluboké vrstvě vody je vhod-
ná zejména při adaptaci stávajících zařízení jako jsou např. akumu-
lační nádrže, retenční nádrže apod., kde by provzdušňovací zařízení
na podobném principu přineslo dostačující efekt pro snížení obsahu
radonu /9/.

Aerace v tlakových systémech byla overováns s použitím kotlíků
vyráběných VOS Písek. Provozně byla použita na úpravně v Bílé Tře-
mešné. Průměrná účinnost odstraňování radonu byla zjišťována kolem



Tab. J. - Účinnost odstraněni radonu barbotáznim zpOeobem provzdušnění, parametry
poloprovozních a laboratorních modelových zkoušek

Modelově zařízeni
ZpGsob aerace

laboratorní model, ctyřkomorové
uspořádaní, jemnobublinna aerace

poloprovozní model, tfty^komorové
uspořádáni, jemno až st-f ednč-
bubiinna aerace

laboratorní model, p£tistupňové
uspořádání, streclně aiž hrubo-
bublinná aerace

střední
doba
zdrzeni
(min)

4

33
3_<
3 "i

10
20
30

intenzita
aerace
QO/QL

8/1
8/1

10/1
20/1
40/1

7/1
29/1
33/1

výška
hladiny
h
(cm)

30
30

100
100
100

23
23
23

surová
voda
Bn-222
(B«T.l-i)

3700
3700

2400
2400
2400

146
146
146

účinnost'
odstraně-
ní Bn-222
<*>

97.ó
99.0

81,1
89,5
95,8

72,4
96,4
97.9

a
•
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50 %. C'Sinnost je v porovnání s ostatními zkoušenými postupy nízká
a je dosahována pří vynakládáni velké energie pro vhánění vzduchu
do systému kompresory. Širší aplikaci tohoto postupu jak ne základě
teoretických předpokladů pro přestup radonu aezi vodou a vzduchem v
tlakovém systému, potvrzených jednoznačně v provozních podmínkách,
nelze doporučovat. Nízká účinnost je dána krátkou dobou styku •'zdr-
žení/ vzduchu a vody a nízkou hodnotou rozdělovacího koeficientu
pro radon v tlakovém systému. Podobné poměry existují i v tzv. eje-
ktorových systémech, kde byla zjištěna účinnost v rozmezí cca 61 -
88 * při relativně velmi vysokých poměrech objemu vzduchu a vody
40/1 až 90/1.

Provzduáňovací zařízení v mělké vrstvě tzv. INKA jsou v tech-
nologiích úpravy vody používána běžně pro snížení koncentrace oxidu
uhličitého a oxidaci Železa a manganu. Schema zařízení je uvedeno
na obr. 1. Vzduch je vháněn pod děrované mezidno ventilátorem, pro-
vzduáňovar.á vrstva vody je cca 20 cm.

Rozhodující význam pro účinnost odstraňování radonu při dané
velikosti otvorů v děrovaném mezidnu aeračního zařízeni má intenzi-
ta aerace. Experimentálním hodnotám zahrnujícím jak výsledky sle-
dování provozních zařízení, tak modelových poloprovozních zařízení,
vyhovuje empirický vztah popisující závislost účinnosti odstraňová-
ní radonu na intenzitě aerace:

-ln a u / a 3 = k, . Q Q / Q L + k 2

ji: kde a . a jsou objemové aktivity radonu v surové a upravené vodě

/Bq.l"'/, QG, Q L průtok vzduchu a vody zařízením za jednotku času

; /l.s" /, kj konstanta zahrnující vliv střední doby zdržení, plochy

: mezifázového rozhraní, teploty vzduchu a vody apod., k o konstanta
-i £

'i zahrnující vliv. koncového efektu zařízení - způsob zaústění a odve-

1 dění vody.

í Graficky je závislost účinnosti odstranění radonu na intenzitě

I aerace a střední době zdržení s použitím experimentálních hodnot

| uvedena na obr. 2.

| Znalosti o účinnosti zařízeni aerace v mělké vrstvě pro sníže-
ní obsahu radonu a závislosti procesu aerace na rozhodujících fak-
torech umožňuji dimenzovat provozní zařízení podle konkrétních ok-
rajových podmínek, zejména objemové aktivity radonu v surové vodě,



- 60 -

fez A

6ET

1

O

?, 1

O
O

ou\
T

1 O

50
0

20 „ 40

t r

éOD 200

-1000

nim

Obr. i Schema aeracniho :st'lEC-nl •••• nn>



- 61 -

p
c
íl

Obr. 2 Závislost účinnosti sníženi obsahu radonu aerací v mělké

vrstvě /INKA/ na intenzitě aerace a střední době zdržení

v jedno- příp. vícestupňovém uspořádání. V případě potřeby podrob-

nějších znalostí o výsledném efektu navrhovaného zařízení, zejména

při vysokých objemových aktivitách radonu v surové vodě, je možné

výpočet ověřit poloprovozní modelovou zkouškou v místních podmín-

kách.

Dalším provozně ověřeným zařízením jsou aerační věže původně

vyvinuté obdobně jako v případě zařízení INKA pro odvětraní oxidu

uhličitého příp. jiných těkavých látek z podzemních vod. Příklad

takového zařízení je uveden na obr. 3. Jedná se o aerační věž z

polypropylenu s výplní z vlnitých sklolaminátových desek se závěsy

z nerez oceli. Zařízení o maximální výáce lze sestavit ze 6 dílů,

které shora představují: vtokový díl s rozdělovači deskou z děro-

vaného plastu, 4 střední díly o výšce 1 m každý a odtokový díl.

V základním souproudém uspořádáni se podzemní voda přivádí na děro-

vanou rozdělovači desku, kterou se rovnoměrně rozvádí na obě strany
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vlnovcových závěsů. Prisávaní vzduchu se realizuje pod rozdělovacím

dílem dvěma otvory. Vyloučený radon se odvádí samospádem potrubím

osazeným nad hladinou v odtokovém dílu věže.

V poloprovozních podmínkách byla ověřována možnost protiprou-

dého uspořádání tak, že otvor ve spodním dílu byl osazen přírubou

s vestavbou dvou ventilátorů VHL-Elko pro vhánění vzduchu a odtok

provzduáňované vody řeáen přes sifonový uzávěr.

Při poloprovozních zkouškách byla ověřována závislost účinnos-

ti odstranění radonu na výáce věže resp. vestavby z vlnitých sklo-

laminétových desek a na intenzitě vhánění vzduchu. V protiproudem

uspořádání je dosahována vyááí účinnost při ostatních srovnatelných

parametrech, výšce zařízení, zatížení apod.

Pro hodnoceni výsledků odvětráni radonu v protiproudem uspořá-

dání byl aplikován model navržený pro odstranění těkavých organic-

kých látek, který vychází ze stripovací teorie rozpracované v che-

mickém inženýrství /10/.

Závislost počtu jednotek na výáce jednoho stupně a výšce ve-

stavby aerační věže je dána vztahem:

NTU = 1/HTU . h + NTUKe

kde NTU je počet jednotek /bez rozměru/, HTU výáka jednoho stupně
/m/, h výáka ve3tavby věže /m/, NTU^g koncový efekt věže - vliv
vtokové s odtokové čá3ti na účinnost odstranění radonu vyjádřený
jako NTU.

Výsledky závislosti NTU na výáce vestavby a intenzitě aerace
při protiproudem uspořádání QP/QT jsou uvedeny pro průtok vody 1
l.s" na obr. 4.

Výsledky odstranění radonu při souproudám uspořádání bez nuce-
ného vhánění vzduchu ukázaly také na vysokou účinnost, ale nižáí v
porovnání s uspořádáním protiproudým.

Na základě výsledků poloprovozních zkoušek je možné konstato-
vat, že použití aeračních věží představuje reálnou technologickou
možnost snížení resp. odstranění radonu z vody.

Při extrémně vysokých koncentracích radonu v surové vodě je
zvýšení účinnosti možné dosáhnout vícestupňovým uspořádáním. Tato
možnost platí i v případě, že místní podmínky neumožňují využít
maximální výáku věže. Výrobní program dovoluje zhotovit zařízení
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Obr. 4 Závislost účinnosti snížení obsahu rodonu na aerační véŽi

v protiproudem uspořádání vyjádřen* jako NTU na intenzitě

aerace QQ/QT a vý3ce vestavby věže

podle místních podmínek. Ve složitějších případech je možné výpočet

doplnit poloprovozní zkouškou.

Zbytkový obsah rozpadových produktů radonu v odvětrán* vodí

již nepředstavuje riziko.

Jiné možnosti odstraňování radonu

V zahraničních publikacích byly zveřejněny výsledky zkoušek

zaměřených na posouzení sorpce radonu na aktivním uhlí. Jednalo se

o zařízení uvažované pro jednotlivá obydlí. S ohledem no hodnoty

rozdělovaciho koeficientu mezi vodou a uhlím pro radon, kter<5 jsou

relativně nízké, vychází dimenzování filtrační nóplr.ě relativně

velké. To při cenách uhlí v našich podmínkách vytlačuje tuto niter-
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nativu řešení v porovnání a aeračními metodami. V reálných přípa-

dech složení podzemních vod pak přistupuje vedle radonu obvykle

problém zvýšeného obsahu železa event, manganu a to by znamenalo

vhodné ochránit aktivní povrch filtrační náplně aktivního uhlí

předúpravou vody. Tis se stává tento proces pro malá sídliště ještě

Výhodou je odstranění produktů přeměny radonu, které jsou ves-

měs sorbovány náplní filtrů /li/.

Tvorba radonu v procesu technologie úpravy vody

Pri úprave vody zaměřená na odmangaňování a odželezení podzem-
ních vod, tzn. pri procesech primárně neuvažovaných pro snížení ob-
sahu radiB-226, dochází k jeho odstraňování. Příklad hmotnostních
aktivit rudia na preparaci vodárenských písků resp. vodárenských
kalech je uveden spolu s obsahem radia v surové vodě pro vybrané
úpravny v tab. 2.

Radium-226 je mateřským radionuklidem radonu-222. Z diferenci-
álních rovnic popisujících genetickou souvislost radionuklidův pře-
měnových řadách lze odvodit tvorbu radonu z radia a tím vyjádřit
~ožné obohacení upravované vody při průtoku filtrační náplní rado-
nem v závislosti na konkrétním zatížení filtru upravovanou vodou.
Objemová aktivita radonu za filtrací a 2 za předpokladu, že veškerý
vznikající radon se uvolňuje do upravované vody a přispívá k obsahu
radonu před filtrací a^ je pro zatížení Z ar . m . h~ :

a,
1

+ a

Z odlišnosti hodnot preměnových konstant X j /4,94.1O h / BA.

/7,55.1O*^h" / vyplývá, že A 2 je mnohem větal než .X 1 a zlomek

-Ail mfí hodnotí; přibližně rovnu 1, podobně jnko exponenciální
-Alt

člen e . ťo zjednodušení pak má rovnice tvar:

„ 2
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Z provozních údajů úpravny vody, kde dochází ke snížení obsahu
radia záchytem na filtračním pÍ3ku, byly převzaty pro porovnání vy-
počtených a experimentálních hodnot obsahu radonu ve vodo za filtra-
cí následující parametry:

- zatížení Z 1,35 m 3 . m"2 . h"1 resp. 0,844 m 3 . m"3 . h"1

- měrná hmotnost filtračního písku 1,66 . 10 kg.m

- hmotnostní aktivita filtrační náplně a^ 4421 Bq . kg" , vztaženo
na sušinu 105°C

- střední doba zdržení vody při výšce náplně 1,6 m je t 1,135 h

- průměrná objemové aktivita radonu vody přitékající na filtr a-,
1,7 Bq.l"'.

Vypočtené objemové aktivity radonu z výše uvedeného vztahu a
naměřené v provozních podmínkách jsou porovnány na obr. 5.

Z porovnání teoretických a naměřených hodnot vyplývá shoda v
trendu nárůstu radonu po praní filtru. Vypočtené hodnoty jsou ves-
měs vyááí než naměřené pro časový úsek po 1,4 h po praní filtru.
Průměrná objemová aktivita radonu v ustáleném stavu ve vodě za fil-
trací byla 47,4 Bq.T." a směrodatná odchylka měření na hladině 1 o
byla 3,9 Bq.l" . Výpočet je dále ovlivněn zatížením, které bylo
převzato z provozních údajů.

Vy^áí hodnoty vypočtené logicky odpovídají částečnému přestupu
radonu z filtrační náplně do upravované vody, který je definován
tzv. emanačním koeficientem K . K_ je poměr mezi rovnovážnou akti-

G G

vitou radonu v plynné fázi a^ a rovnovážnou aktivitou radonu odpo-

vídající obsahu radia v pevné fázi m.am /12/. Jestliže zanedbáme

přestup radonu hladinou vody do ovzduší, je možné vypočítat emana-

ční koeficient s aplikací uvedeného vztahu na základě objemové ak-

tivity radonu ve vodě a hmotnostní aktivity ve filtrační náplni

resp. jí odpovídající rovnovážné aktivitě radonu. S použitím namě-

řených hodnot opravených na obsah radonu v surové vodě a vypočte-

ných objemových aktivit radonu a, opravených na obsah radonu v su-

rové vodě je pro daný systém náplně filtru a upravované vody emana-

ční koeficient:

K e = a00/m.aa = ^47,4 - t,7.)/(79,1 - >,7) = 0,59

Hodnote K bude pravděpodobně individuální pro jednotlivé ú-

pr8vny resp. bude záviset na fyzikálně-chemických vlastnostech man-



Tab. Obsah radia-226 v upravovaní- vodí, filtračních náplních a vodárenských
Kalech na vybraných Opravnách podzemních vod

Úpravna vody, technologie Opravy

Saky
dvouBťjpriova tlaková i i 1 trace
1. stupen, písek preparovaný'
2. stupeň, písek preparovaný MnOa *

deacidiíikačxii hmota (9+1)

Brandýisek
jednostupňová tlaková íiltrace
písek preparovaný MnOz

StudeníSvos
aerace - INKA, sedimentace,
filtrace - otevřené íiltry

Káraný
aerace - INKA, í i .1 trace- - otevřené
íiltry

Hajská
aerace, sedimentace, tlaková
íiltrace

(Bq. i- '

0. '.*. > 0

0,275

0. 070

Ci, 0 J 6

radium-226

i iltratfni

(Bq.g-J }

1.7

10.3

4,0

0,2

'l.*»

0.7

preparace
filtrační
náplne
1Bq.g-i)

59.5

891.7

-

25,3

94,0

3,1

vodárenský
kal

10.7

18.5

-

15.4

3,5

0.1

I
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ganové vrstvy na filtračním písku.

Výsledky měření na vybrané lokalitě ukázaly, žo zvýSení obje-

mových aktivit radonu v průběhu úpravy vody sekundární kontaminací

z filtračních náplní príp. vodárenských kalů je mocné a je třeba a

nimi počítat. Význam sekundární kontaminace je primárně závislý na

hmotnostní aktivitě radia ve filtračních náplních, na zatížení fil-

tru a výáe diskutovaném koeficientu emanace.

Souhrnné lze konstatovat, že poznatky o možné sekundární kon-

taminaci upravované vody radonem by měly být individuálne posuzová-

ny zejména v kontextu s navrhováním účinnosti snížení obsahu radonu

v surové vodě, kde vcelku nezdůvodněné snahy o minimalizaci jeho

obsahu by mohly být v průběhu úpravy eliminovány. Předběžně se na

záklsdě znalostí hmotnostních aktivit radia na dosud sledovaných

úpravnách vody ukazuje, že samotný příspěvek sekundární kontaminace

vody radonem vesměs nepovede k překročení objemové aktivity 50 Bq.

l"1 stanovené vyhláškou MZ ČR č. 76/91 Sb.

Závér

Poznatky o výskytu radonu v podzemních vodách a o riziku z pří-

jmu radonu vdechováním vedou k požadavkům na snižování jeho obsahu

při úpravě těchto vod na vodu pitnou. Přípustné obsahy radonu jsou

v současné době stanoveny vyhláškou MZ ČR č. 76/91 Sb. o požadav-

cích na omezování ozáření z radonu a daláích přírodních radionukli-

dů.

Na základě provozních i modelových ověření je možné u nově na-

vrhovaných technologií doporučit v závislosti na místních podmín-

kách aeraci v mělké vrstvě nebo na aeračních věžích. Oba uvedené

způsoby při odborném dimenzování zaručují dosažení efektu na sníže-

ní obsahu radonu podle požadavku hygienických orgánů pro celý roz-

sah objemových aktivit radonu zjiáíovaný na našem území.

Na již vybudovaných úpravnách, kde zvýšený obsah radonu ve vo-

dě byl zjištěn až dodatečně, je možné zvážit alternativní provzduä-

ňování upravené vody v místech její akumulace např. barbotéžním

způsobem.

Při aplikaci aeračních postupů je třeba chránit obsluhu úpra-

ven vody zejména vhodným odvedením odplynu mimo objekt úpravny a

I
•i
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celkovým řešením vzduchotechniky v objektu. Z hlediska obsluhy

úpraven může dojít k překračování přípustných koncentrací v ovzduší

úpraven i při objemových aktivitách radonu na úrovni indikač'ní hod-

noty podle ČSN 75 71 M Pitná voda 20 Bq.l"1 příp. nižäích.

Zvýáer.ý výskyt radonu v podzemních vodách při jinak dobrých

ukazatelích jakosti není limitujícím faktorem pro jejich využívání

k pitným úcolům pri volbč vhodné technologie na snížení obsahu ra-

donu.
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HODNOCENÍ RADONOVÉHO RIZIKA PODLOŽÍ

Ing. Vítězslav Kulajta
Radium a. r. o. Liberec

Radioaktivita ve stavebních objektech přispívá významnou měrou
k radiační zátěži obyvatelstva. Příčinou nepříznivé radiafiní situa-
ce v objektech a dominujícím zdrojem O2éření je nejčastěji radon,
uvolňovaný z podloží. Stupeň rizika vnikání radonu z podloží do bu-
dov je dán objemovou aktivitou Rn. v půdním vzduchu a strukturně
mechanickými vlastnostmi hornin, které určují možnost šíření a způ-
sob transportu radonu v horninách. Vzhledem k potřebě určení ochra-
ny nově budovaných staveb před vnikáním radonu byl vypracován jed-
notný postup měření a hodnocení radioaktivity základových půd sta-
vebních objektů. Byl vydán jako metodický pokyn "Hodnocení základo-
vých půd z hlediska pronikání radonu do budov", schválený hlavním
hygienikem ČR.

Tento příspěvek je koncipován jako rekapitulace hlavních zásad
měření a hodnocení radonového rizika podloží, uvedených ve zmíněném
pokynu, doplněné o informace a poznatky, získané při řeáení výzkum-
ných ákolů a při praktické aplikaci radonového průzkumu.

Tabulky a základní text jsou převzaty z metodického pokynu.

1. Měřené veličiny a stanovené parametry

Přehled měřených veličin a parametrů, jejich označení, rozměry

a způsoby stanovení jsou uvedeny v tab. I.

???

Objemová aktivita En musí být stanovena na každé zkoumané
ploše v plném rozsahu měřených bodů. Druhou základní veličinu- ka-
tegorii základových půd - stanovujeme v rozsahu nezbytném pro hod-

S novérné zhodnocení zkoumaných ploch.
I

K zutřídír.í základových půd do odpovídajících kategorií rado-

nového rizika v intervalu nejčastěji vyskytujících se hodnot 10 -



VeliCina
základní

objeiová aktivita
kategorie základových pad

vedlejSl:

hnotnostní aktivita
m j a , i32Th, «K
dávkový příkon ze vzduchu
charakter gaaaaktivity hornin
ve vertikálníu profilu
tektonicko-strukturní porušení hornin
charakter vertikálního profilu hornin

Syibol

av

a.

Jednotky

Bq.i-3 (kBq.B-3)
vyjádřeno popisea

Bq.kq-l

Gy.s-i (nGy.h-1)
relativní jednotky

vyjádřeno popisem
vyjádřeno popisem

ZpSsob stanoveni

nčření ay-tzztn v hloubce 0.6-0.8 n
klasifikace do tříd podle ČSN 73 1001
21. 44,45,48,50,53,61,62 na základě
geologického posudku

terénní gamaspektromelne

terénní nšření
uřření úhrnná ganaaktivity

geol. posudek, geoíyzikální něření
geol. posudek, geoíyzikální měřeni,
laboratorní rozbor

-o

Poznáaka: Ve sloupci jednotky jsou uvedeny násobky jednotek používané v praxi

Tabulka I - Měřené veličiny a stanovované parametry.
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- 100 kBq.m jp r.utr.ó znalost obou základních parametrů. Oba zá-

kladní parametry mají stejnou váhu a je třeba, aby jejich stanovení

byla venovaná stejná poaornost.

Ostatní parametry zjiátujeme ve zvláštních případech, kdy je-

jich znalost je potřebné pro upřesnění kategorizace zkoumaných

ploch.

Potřeba stanovení vedlejších parametrů nabývá na významu zej-

ména při průzkumu rozsáhlejších ploch. V těchto případech znalost

doplňujících informací rozšiřuje interpretační možnosti a přispívá

k upřesnění kategorizace zkoumaných ploch, průběhu hranic, situová-

ní zdrojů radonu etp.

2. Metodika radonového průzkumu

pop

Základní metodou průzkumu je stanovení objemové Bktivity Rn

v půdním vzduchu v hloubce 0,6 - 0,8 m některou z běžně užívaných

metod detekce radonu. Podmínkou užití zvolené metody je její dosta-

tečná citlivost /mez stanovitelnosti 1 kBq.m / a ověření metody a

postupů kalibrace referenční laboratoří MZ ČP.

;; Praxe však ukázala, že ani splnění těchto základních požadavků
: nezabezpečuje potřebnou věrohodnost užitých metod.

Zcela zásadní okolností, ovlivňující výsledky měření, je tech-

| nologie odběru vzorků půdního vzduchu.

h Již první výsledky testování metod měření objemové aktivity v

i půdním vzduchu ukázaly na významný vliv propustnosti zemin a způso-

ř bu odběru na reprezentativnost odebraného vzorku půdního vzduchu /3,

)• 4/. Při odběrech, provedených stejnou tyčí /dutou/, kterou byly son-

I dy hloubeny, byly v málo a středné propustných zeminách naměřeny

f: vyáší hodnoty objemové aktivity radonu, než v případech, kdy byla

ff vytloukací tyč měněna za odběrovou sondu. Stejně nepříznivou okol-

ím ností je ve středně a mólo propustných zeminách nutnost odběru vét-

| áího objemu /•» 150 ml/ půdního vzduchu z technologických důvodů /4/.

S ohledem na tyto skutečnosti byla kritéria pro užití zvolené

emanační metody pro účely kategorizace základových půd ve smyslu

vyhlášky MZ ČR č. 76/91 Sb. doplněna o požadavek ověření měřících
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přístrojů a technických postupů ke stanovení objemoví aktivity ra-

donu v půdním vzduchu na přírodních testovacích modelech v okolí

Liberce.

Měření neni možné provádět v extrémních meteorologických pod-

mínkách, které mohou výrazně ovlivnit plynopropustnost a vlhkost

přípovrchové vrstvy zemin a hornin.

K extrémním podmínkám bezpochyby náleží promrznuti svrchní

vrstvy zemin. Promrzlé půda zamezuje úniku radonu do atmosférického

vzduchu a způsobu,-;<> významný nárůst koncentrace radonu pod promrz-

lou vrstvou.

Ealáí nákladní metodou průzkumného komplexu je dokumentace a

klasifikace základových půd z hlediska jejich propustnosti pro vodu

a plyny. Propustnost odvozujeme ze zastoupení jemnozrnných částic

/f/ v zeminách a horninách. Z tohoto hlediska řadíme zeminy a roz-

ložené horniny /R6/ do kategorií:

Třídy podle ČSN 73 1001

- málo nropustných

/f >65 %/ F5, F6, F7, F8

- středné propustných

/f = 15-65 %/ PÍ, F2, F3, F4, S4, S5, G4, G5

- dobře propu3ných
/f< 15 */ SI, S2, S3, G1, G2, G3

Propustnosti kompaktních hornin /B1 - R5/ posuzujeme podle
charakteru horninového masívu a hustoty diskontinuit.

Propustnost je odvozována ze zrnitostního složení půd, vyjád-
řeného hmotnostními podíly jemných Částic f /*• 0,06 mm/, písčité
složky s /0,06 - 2.00 mm/ a Štěrkové 3ložky g /2 - 60 mm/ v suché
zemině při použití klasifikačního systému a zařazení zemin do sku-
pin F, S, G a tříd podle ČSN 73 1001 či. 44, 45, 48, 50, 53, 61 a
62, základová půda pod plošnými základy. Při stanovení jednotlivých
složek zemin je třeba jednoznačně preferovat výsledky laboratorních
analýz před makroskopickým popisem.
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Podrobný radonový průzkum stavebních pozemků v měřítku 1 : 2000 -
1 : 1000

Hustota průzkumné sítě je dána především měřítkem průzkumu.

Lalší podstatnou okolností je nutnost statistického hodnocení naměře-

ných údajů, která je podmíněna poměrné velkou variabilitou objemové

aktivity radonu v ploše. Při hodnocení nelze vycházet z jednotlivých

údajů, ale zásadně ze souhrného posouzení váech změřených údajů v

dané ploše. V případe, že jde o rozsáhlejší plochy /n x 10 ha/ do-

poručuje se provádět radonový průzkum stavebních lokalit ve dvou

etapách.

V první etapě realizujeme měření objemové aktivity radonu v

půdním vzduchu v základní síti 20 x 20 m. Souvislé plochy s nízko-

radonovým podložím z dalíího měření vyloučíme a na zbývající ploše

navazujeme podrobným průzkumem v měřítku I : 1000. V tomto měřítku

provádíme měření v aíti bodů 10 x 10 m se zahuštěním do sítě 5 x 5

m v případě výskytu lokálních anomálií s extrémně vysokými koncen-

tracemi radonu.

Při průzkumu jednotlivých stavebních pozemků, jejichž plocha
se pohybuje zpřavidls okolo 500 m , je nutné změřit objemovou akti-
vitu radonu v půdním vzduchu alespoň v 15 bodech.

Dokumentaci a zatřídění základových půd z hlediska jejich pro-

pustnosti pro vodu a plyny provádíme v rozsahu nezbytném pro posou-

zení ploäného a vertikálního vývoje tohoto parametru v rámci zkou-

mané plochy. Jde zpravidla o dokumentaci 3 - 5 mělkých vrtů na 1 ha

plochy, lokalizovaných podle geologické situace, popř. výsledků ge-

ofyzikálního měření.

Méření vedlejších veličin provádíme v případech, 2e jejich

znalost je vyžadována projektem prací.

Stanovení hmotnostní aktivity Ba popř. ^ Th, 4 0K se prová-

dí zpravidla terénní gamaspektrometrií vždy na několika bodech v

rámci zkoumaných ploch. Lávkový příkon záření gama ve vzduchu se

měří přenosným kalibrovaným radiometrem.

lektonicko-strukturní porušení hornin se posuzuje podle dopl-

ňující geologické dokumentace nebo geofyzikálních měření. Jeho
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stanoveni je aktuální zejména v těch případech, kdy charakteristiky

distribuce objemových aktivit radonu v půdním vzduchu signalizují

přítomnost lineárních geologických struktur.

Přehledné mapy radonového rizika v měřítkách 1 : 25 000 n5

1 : 10 000

V případě prognózovaní radonového riziko rozsáhlejších zájmo-
vých území /n x 1 -nx 10 km /pro potřeby územního plánování apliku-
jeme radonový průzkum v příslušně modifikované verzi v úzké návaz-
nosti na inženýrsko-geologické mapování.

Sestavení přehledných map radonového rizikR vyžaduje přímá mě-
ření objemové aktivity radonu ve všech geologických útvarech, vy-
skytujících se ve zkoumaném území. Měření se provádí v takovóm objemu,
aby bylo možno spolehlivě charakterizovat každou dílčí geologickou
strukturu. Měření se provádí systémem uzlových bodá /referenčních
ploch/, z nichž každý sestává z 15 měření koncentrace radonu v půdním
vzduchu /minimální statistický soubor/. Dále se na kaSdé referenční
ploše odebírá vzorek pro posouzení propustnosti zpsin pro vodu a plyny.

J. Hodnocení radonového rizika

Kategorie radonového rizika zkoumané plochy jsou kombinací:

1. výskytu radonu v zeminách a horninách, hodnot objemov^ aktivity

Rn v půdním vzduchu a jejich distribucí;
Z. plynopropustnosti zemin a hornin, které jsou definov?iny.

Stanovení výsledné kategorie radonového rizika plochy zástavby
zohledňuje měřením určenou kategorii radonového rizika geologického
podloží a hodnocení geologické situace zkoumané plochy.

Kategorie radonového rizika geologického podloží je kombinací

zjištěných hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a pro-

pustnosti základových půd /tab. II/. Velké plochy se zonálně pro-

měnlivými hodnotami a y se hodnotí po dílčích plochách. Malé plochy,

na kterých počet měřených bodů nepřesahuje 30, se hodnotí jako ce-

lek. Pro zohlednění rozptylu údajů a se na tčchto plochách při je-

jich zařazení do kategorie rizika pomocí tab. II užívá součet
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střední hodnoty a směrodatné odchylky souboru dat a v.

Hodnoceni geologické situace zahrnuje posouzeni litologlckého

typu a radioaktivity hornin předkvartérního podkladu a pokryvu,

plošného a vertikálního vývoje základových zemin, zejména 3 ohledem

na jejich homogenitu a propustnost, posouzení vlastností základo-

vých půd v hloubce základové spáry stavby, posouzení strukturné-

-tektor.ického porušení hornin, vlhkosti a hydrologických poměrů /5/.

Výsledné kategorie radonového rizika plochy zástavby vychází

z kategorie radonového rizika základových půd, stanovené měřením

/tab. 11/, který je řeáitel oprávněn upravit po ohodnocení geolo-

gické situace.

0 provedeném průzkumu se vydává posudek. Výsledným grafickým

výstupem je mapa kategorizace zkoumané plochy.

Závěr

Metodika a hodnocení radonového rizika geologického podloží,
jak je prezentována v tomto příspěvku, vychází z poznání a stavu
řešení úkolu k 1. pololetí 1992. Výzkum uvedené problematiky, koor-
dinovaný KŽP ČR a ČGÚ, je veden v oblasti změn objemové aktivity
radonu v půdním vzduchu v ročním klimatickém cyklu, významem tekto-
nického porušení oblasti, hodnocení testovacích měření, postupu
stanovení propustnosti základových půd in situ na úrovni základo-
vých spár staveb. Výsledky těchto výzkumů budou podkladem pro dopl-
nění nebo úpravu metodiky.
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Kategorie

rizika

nízké

střední

vysoké

Objemová

/kBq.m"3/; v

málo

i 30

30 - 100

>100

pop

aktivita "'"Rn v půdním

základových půdách pro

středně

i 20

20 - 70

>70

vzduchu

plyny a vodu

dobře

< 70

10 - 30

> 30

Tebulka II - Hranice kategorií radonového rizika podle svatových a

československých údajů, korigovaných teoretickým modelem /CHZ IKE/

uvažujícím vliv geologických parametrů.
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MOŽNOSTI ŠÍŘENÍ RADONU V BUDOVÁCH

RNDr. Petr Douäa
Státní zdravotní ústav
Praha

Technická ozdravné opatření ke snížení objemové aktivity rado-
nu v budovách jsou zaměřena dvěma směry. Část z nich působí proti
pronikání radonu do objektu, zatímco druhá část napomáhá odv^Vrání
radonu mimo objekt. Ozdravná opatření založené na vytvoření fyzické
nebo tlakové bariéry proti průniku radonu z podloží jsou prioritní
a vedou vždy ke snížení objemové aktivity. Ozdravné opatření zamě-
řená na odvětrání aktivity z určité místnosti v objektu je nezbytné

;| posoudit z hlediska vlivu na transport radonu do ostatních částí
ľ domu. Aby bylo rozhodnutí o vhodnosti určitého ozdravného opatření
| nebo kombinace více opatření, kvalifikované, je třeba vzít v úvahu
i mechanismy přísunu a šíření radonu v budovách - proudění a difúzi.
fí V následující Části budou diskutovány případy difúze vrstvou,
i difúze trhlinou a proudění trhlinou, které jsou typické pro přísun
I radonu z podloží. Šíření radonu v domě bude věnována samostatná
| část.
f

í I. Přísun radonu z podloží

• Difúze radonu podlahami popř. svislými stěnami pod úrovní te-
• rénu je způsobena rozdílem koncentrací radonu uvnitř domu a v pod-

loží. Na obr. 1 je znázorněn případ vrstvy /např. betonové podlaha/
o síle H, která leží na podloží s objemovou aktivitou radonu C

f tBq.m'^J, nad vrstvou je objemová aktivita C,=O. Zanedbáme vliv
I proudění neporuáenou vrstvou {&2 % ) . Přísun aktivity radonu A_ z
I vratvy je dán následujícím výrazem f13

| Á D = (S.De/le) ÍCZ / sinh(H/leJJ
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kde A ... přeměnová konstanta radonu
£ ... porozita

De ... difúzni koeficient ve vrstvě

1 ... difúzni délka = (Do /£XÍ
/2

S ... plocha vrstvy [m J

2,1 10"6 s"'

Obr. I

V

Cz

0 ti.
H

Difúzi trhlinou je možné popsat analogickým výrazem jako v předcho-
zím případě, difúzni délka 1 T radonu závisí väak také na šířce trh-
liny.

kde á

L

D..

= U.L.DV/1T)

,. áířka trhliny

,. délka trhliny

3inhiH/lT)

Tmi
fml

5 1

,. difúzni koeficient radonu ve vzduchu [ i s" ]

difúzni délka radonu v trhlině

(Dv (2De/(čle á)
i J / 2

Porovnáme přísun radonu neporuáenou betonovou podlahou o síle

15 cm v místnosti s podlahovou plochou 25 m s přísunem 5 m dlouhou

a 0,3 mm širokou trhlinou. Objemová aktivita pod podlahou nechí je

50 kBq.m t Difúzni koeficient v betonu mé rámcovou hodnotu 2 10'8

m .s"1 a difúzni délka je 0,1 m. Difúzni délka v trhlině 1™ = 1,2m.

2a uvedených podmínek difunduje podlahou 420 Bq h"'. Přísun z
trhliny je ale 3230 Bq h" , což je hodnota 7,8-krát vyáál než u ne-
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porušené betonové vrstvy.

V případech, kdy jsou porušeny podlahy a svislé stěny přiléha-
jící k zemi /prkenné podlahy, praskliny, netěsné prostupy sítí/,
rozhoduje o přísunu radonu proudění půdního vzduchu do domu vlivem
podtlaku uvnitř domu. Rozdíl tlaku je způsoben jednak rozdílem te-
plot mezi domem a okolím a jednak vlivem větru. Vzduch proudí po-
stupně z atmosféry vrstvou aeminy k základům a je nasáván přes trh-
linu do objektu. Během průchodu zeminou s sebou unáší atomy radonu
uvolňované z podloží. Přísun aktivity do objektu je ve většině pří-
padů víměrný průtoku vzduchu, kromě půd s velmi vysokou permeabili-
tou /štěrkopísky/.

Na obr. 2 je schema budovy se znázorněnými vzduchovými proud-
nicemi. Jsou vyznačeny vzdálenosti od stěny v násobcích hloubky zá-
kladů H a procentní podíly objemu vzduchu, které přitečou do domu
z vyznačených pásů kolem zdí.

Analýzou proudění vaduchu do apáry v základech domu se zabýval Na-
zaroff ÍZl. Průtok V vzduchu s radonem úzkou spárou je popsán vzta-
hem

V = 2% k LÍP /<£lnŕ4H/á) fmV 1J
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kde k ... permeabilita zeminy [m J
k s* 10~8 - 10" 1 5 m 2

L ... dilka spáry [ml
í P ... rozdíl tlaku mezi domem a atmosférou

dynamické viskozita vzduchu CPa.sJ
1= 17,2 1O"6 Pa a

Šířka spáry [ml

Průtok V je úměrný rozdílu tlaků, permeabilitě zeminy a délce
spáry. Naopak vliv hloubky základů není příliš výrazný. Porovnáme
přísun aktivity prouděním trhlinou s difúzním přísunem trhlinou.
Předpokládáme hloubku základů 1 m, permeebilitu 1.10" m a roz-
díl tlaku 5 Pa. Rozměry trhliny a aktivita radonu v půdním vzduchu
jsou shodné. Potom velikost přísunu prouděním dosahuje 17300 Bq.h" ,
což převyšuje difúzi trhlinou 5,4-krát a difúzi podlahou 41-krát.

Teprve po odstranění propojení s podložím resp. po odstranění
podtlaku v budově se projeví nižší ale stálý přísun radonu difúzí
plochou. V případě suterénních místností je třeba brát v úvahu také

» přísun svislými zdmi. Difúzni délky v maltách /zvláště zvětralých/
mohou být až desítky centimetrů.

II. Šíření radonu v objektu

i Proudění je hlavní mechanismus šíření radonu v budovách a
/ připadá na ně více než 97 % přenosu uvnitř domu.
: Rozdíly teplot mezi jednotlivými místnostmi domu, okolní at-

mosférou a podložím způsobují rozdíly hustoty vzduchu resp. tlaku
vzduchu, které jsou hnací silou proudění. Jestliže jsou teploty

• uvnitř budovy vyááí než v okolním vzduchu, dům se chová jako velký
i-. komín nasávající vzduch z podloží. Tento stav je typický pro topné
|- období roku.
si Na obr. 3 je znázorněno proudění ve dvou místnostech obklope-
ní ných atmosférou.
| Šipkami jsou vyznačeny směry proudění vzduchu oknem, dveřmi.
k Neutrální roviny X T, X, vyznačují místa, kde tlak v místnosti je
| stejně velký jako tlak v okolní atmosféře. Protože okno v pravé
R části je celé nad neutrální rovinou,1 proudí jím vzduch jedním smě-
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Tv

. - >
Xr

T j

.-•»

X J

Tv

Obr.3 Schema proudénI vzduchu Tv < Ti < Tj

rem /v tomto případě ven z místnosti/. Dveřmi zcela vpravo proudí

vzduch v dolní části dovnitř a v horní části ven z místnosti.U pro-

středních dveří je výsledný stav určen součtem tlaků z obou místno-

stí.

Pro malé rozdíly tlaku je průtok vzduchu VTJ Z místnosti I do

místnosti J za jednotku času roven

r ffj -f v) .g - - f v ; .
kde f-r, jj, f

ľ XJ

IJ

hustota vzduchu v místnosti I, J resp.

v okolní atmosféře

plochy neutrálních rovin v jednotlivých místno-
stech

tíhové zrychlení g = 9,81 m s

propustnost dveří, oken apod. mezi místnostmi
I a J [m3.s"'.Pa"1.m"1J

V ustáleném stavu jsou neutrální roviny Xj v takové poloze,
že množství /přesnčji řečeno hmotnost/ vytékajícího vzduchu z míst-
nosti I je shodné s množstvím vtékajícího vzduchu a tedy

Tři předcházející rovnice umožňují stanovit průtoky vzduchu

mezi místnostmi domu. Ustálené objemové aktivity radonu Aj jsou po-

•i
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tom řeáenim soustavy lineárních rovnic

. Ajl -

¥•

Z výáe uvedených vztahů plyne jeden důležitý závěr. Dům se z

hlediska proudění vzduchu chová jako provázaný celek jehož jedno-

tlivé části se vzájemně ovlivňují.

Následující příklad shrnuje vliv komínového efektu na hodnotj

objemové aktivity radonu /OAR/ v přízemním domu v zimním období

/noc/.

Teplota atmosféry je -5°C, teplota půdy v základové hloubce

5°C. Ostatní parametry jsou stejné jako v předchozích příkladech

/k = 1 . JO"10 m2, podlahová plocha = 25 m2, objem místnosti = 70

m , prasklina dlouhá 5 m a áiroká 0,3 mm/. Není započítán vliv

vetru, který je významný v situacích s velmi nízkou výměnou vzducř

/vede ke zvýáení výměny vzduchu/.

Tab. 1 Vliv komínového efektu na objemovou aktivitu radonu OAR.

ventilační koeficient n a přísun R aktivity do místnosti

popis místnosti

a režimu vytápění

prkenná podlaha, ústřední topení
teplota 22 C

prkenná podlaha, lokální topení
teplota 19 C /kamna uzavřena/

prkenná podlaha, lokální topení
teplota 24 C /kamna otevřena/

betonová podlaha /praskliny/
ústřední topení, teplota 22 C

betonová podlaha /praskliny/
lokální topení /kamna uzavřena/
teplota 19 C

betonové podlaha /praskliny/
lokální topení /kamna otevřena/
teplota 24°C

OAR
Bqm*3

17800

11000

6400

3800

2200

1020

n
h"1

0,02

0,05

1,0

0,02

0,05

1,0

R
Bqm^h"1

360

550

6400

80

110

1020

Bo tabulky Tab. 1 byly vybrány typické kombinace typů podlahy
/prkna x beton/ a způsobu vytápění /lokální x ústřední/. V případ

•I
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lokálního topení jsou navíc odlišeny dva režimy:

1/ vytápění s velkým průtokem vzduchu i ohřevem

2/ udržování s velmi nízkým průtokem vzduchu a menší produkcí

tepla

Výsledky jsou seřazeny sestupně podle OAR.

Je patrné, že typ podlahy má rozhodující vliv na velikost aktivity

radonu v místnosti, což je jev opakovaně zjiátovený experimentálně.

Méně zřejmý je zásadní vliv tepelné setrvačnosti domu v noci, kdy

po skončení provozu domu vznikne stav, který .je charakterizován

velmi malou výměnou vzduchu a stálým přísunem aktivity /řádky 1 a 4

v Tab. 1/. Tato situace trvá až do vychlazení budovy v ranních ho-

dinách. Také tento závěr je v souladu s měřenými denními průběhy

aktivity radonu v domech. Z tabulky je dále vidět, že pro posouzení

vydatnosti zdroje radonu je potřeba kombinovat měření objemové ak-

tivity radonu a koeficientu výměny vzduchu.

Literatura:

£ 1 1 Radon transport through and exhalation from building materials,

NBS Technical Notes 1193

National Bureau of Standards, Washington /1981/

[27 Natural Radioaktivity

Radiation Protection Dosimetry Vol. 24 pp. 199-202 /1988/

I
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PROZKUM RADONU V OKRESE JIHLAVA

MUDr. S. Wasserbauer

Mgr. Z. Novotný

Okresní hygienická stanice

Jihlava

Přírodní ionizující záření vstoupilo ve větaí míře do povôdomí

áiráí veřejné informovaností až po uvolnění informací na počátku

roku 1990, kdy poprvé a v celé šíři bylo možné ve sdělovacích pro-

středcích objektivněji objasnit např. problematiku domů typu START

stavěných z rynholecké ákváry, riziko radonu z podloží v Jáchymově.

Po těchto prvních informacích se doposud poloskrývaný "balík pro-

blémů" "Radon v bytě" stal centrem pozornosti veřejnosti.

; Hygienické služba, a nejen ona, mohla poprvé v celém komplexu

i dosavadních poznatků o ionizujícím zářeni, jako jednoho z mnoha i-

i niciačních rizikových faktorů vzniku rakoviny plic, veřejnost o

f tomto problému seznámit. Aktivita radonu ve stavebních materiálech,

í riziko radonu z podloží a z vody se staly známými pojmy.

• V Jihlavč jsme měli první ojedinělé výsledky vyšetření radonu

; v pitné vodě k dispozici v r. 1987, celkové vyšetření objemové ak-

; tivity ve veřejných vodovodech pale ve druhé polovině roku 1989.

Obrázky la a 1b orientačně dokladují absolutní a procentuální vý-

i sledky vyšetřování aktivity radonu ve veřejných vodovodech naěeho

.i okresu, a to i ve srovnání s daláími okresy bývalého Jihomoravského

!; kraje. V mnohých případech aktivita radonu ve zdrojích pitné vody

i přesahovala i hodnotu 1.000 Bq/1 vody.

i Již v září 1989 okresní hygienik požadoval řešení u provozova-

li telů těch veřejných vodovodů, kde aktivita radonu přesahovale hra-

nici 200 Bq/1, tj. především u Jihomoravských vodovodů a kanalizací

Brno. Lze konstatovat, že provozovatel v součinnosti s Krajskou hy-

gienickou stanicí v Brně tuto problematiku mapoval a ověřovat tech-

nické řeáení odradoňovéní. V lednu 1990 již měl na úrovni jihlav-

ského okresu zpracovány způsoby technického řeáení a vytipované

i

I
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priority řešení podle výáe objemové aktivity radonu a podle počtu

zásobovaných obyvatel. V březnu 1990 byly tyto podklady vyu?ity pro
p??

zpracování "Harmonogramu snižování obsuhu radioizotopu Rn ve ve-

řejných vodovodech ve správě JmVaK - závod Jihlava".

V lednu roku 1990 byla poprvé v televizních aktualitách veřej-

nost našeho okresu informována o problematice radonu v pitné vodí.

Ohlas veřejnosti a sdělovacích prostředků nás překvapil a můžeme

konstatovat, že únor toho roku se stal bojem veřejnosti za urychle-

né řešení odstranění radonu v pitné vodě. Samotné názvy článků v ti-

sku dokreslují tuto situaci: "Jak s Bn ve vodě?", "Jihlavští učite-

lé za živou vodu" - Jihlavské listy, "Poslední kapka" - Zemědělské

noviny, "Nebezpečí z vodovodu", "Fadonový prst" a "Nebezpečí pod

sprchou" - Mladá fronta.

Lze konstatovat, že tento ohlas tisku, podobně jako ohlas ve-

řejnost*., a to jak na úrovni okresu, tak i kraje, přispěl k urych-

lenému řeáení této problematiky. Harmonogram odradcňování vody ve

veřejných vodovodech okresu se průběžně plní a je předpoklad, že

koncem tohoto roku bude v obcích s veřejnými vodovody minimnlizová-

no riziko radonu z pitné vody.

Jednoduchým technickým řešením odradoňování podzemní vody se

roziko emanace radonu z pitné vody v pobytových místnostech značně

snížilo, ale v našem regionu stéle zůstává velmi aktuální riziko

vnikání radonu z podloží do budov. Přitom zjištěná aktivita radonu

v podzemní vodě znečně koreluje 3 odvozenou napou radonového rizika,

Obrázky 2 a 3 ukazují značnou podobnost kontaminace podzemní vody

plynným radonem nad 100 Bq/1 s podložím vysokého rizika radonu.

Na základě zpracované odvozené mapy radonového rizika bylo v

listopadu 1991 zehéjeno monitorování zátěže domů radonem. V průběhu

tři let bude plošně zmapováno zhruba 10 % bytového fondu okresu mě-

řením BOAR v pobytových místnostech detektory radonu STOP.

V první etapě byly instalovány detektory STOP celoplošně ve

školských zařízeních. V těchto cce 200 objektech budeme první vý-

sledky o úrovni expozice dětské populace radonem znát v první polo-

vině r. 1993.

V druhé etapě monitorování jsme 3e zaměřili na území s vysokým
rizikem vnikání radonu z podloží do budov. Jedná se přibližně o
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jednu třetinu dzemí okresu. Současně se zahojením této etapy v bře-
znu t.r. byla zahájena epidemiologická studie zdravotního stavu o-
byvatel v bytové zástavbě, kde budou instalovány detektory STOP.

Cílem této studie je pokus zjistit určitou korelaci mezi úrov-
ní zdravotního stavu obyvatel, incidencí zhoubných nádorů, a to
především plic a leukémií na straně jedné a úrovní zjištěné aktivi-
ty radonu ve vybraných domácnostech na straně druhé. Již nyní je
prováděna podrobné enalýza výskytu zhoubných nádorů u obyvatelstva
jihlavského okresu, a to od roku 1977. Pro zajímavost zhoubné nádo-
ry plic jsou hned po karcinomu kůže 2. nejčastějším zhoubným nádo-
rem a tvoři 14,1% ze váech nádorů. /U mužů jsou nejčastější a tvoří
tak 23,6* ze väech diagnostikovaných nádorů./ Průměrný každoroční
výskyt těchto nádorů v naáem okrese je 58,6 případů.

Všem rodinám, v jejichž bytech je prováděno monitorování zátě-
že radonem, je předán dotazník s podrobným vysvětlením, jak tento
dotazník vyplňovat. Dotazník je zaměřen především na údaje o bytě,
na zdravotní a pracovní anamnézu, na přítomnost dalších rizikových
faktorů, jako je např. kouření, konzumace alkoholu a na subjektivní
hodnocení svého zdraví.

Výskyt některých závažných nemocí, které jsou hlavním předmě-
tem stuíie, budou objektivizovaný ze zdravotnické dokumentace.
Zpracování veškerých údajů, podobně jako zpracování výsledků, bude
provedeno počítačově.

Předpokládáme, že studie zdravotního stavu přispěje k prohlou-
bení poznatků vlivu životního prostředí s definovanou radiační zá-
těží na zdravotní stav obyvatelstva okresu a umožní nJhled na pří-
činy nerovnoměrného výskytu rakoviny plic v naäem regionu.

V třetí etapě bude monitorována obytná zástavba na území
středního rizika vnikání radonu z podloží do budov. Po tříletém
screeningovéai monitorování budeme mít v r. 1995 objektivní výsledky
radiační zátěže v cca 2 000 bytových domech z našeho okresu a pod-
klady od více jak 8 000 respondentů k statistickému vyhodnocení e-
pidemiologické studie.

Monitorování zátěže bytové zástavby radonem pomocí detektorů
STOP je spolu s průvodními informačními letáčky propracováno, ve-
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řejnost o problematice radonu je dostatečně informována, jak na ú-
rovni okresních, tak i regionálních sdělovacích prostředků. Náznaky
radiofobie z radonu v pitné vodě naznačené v roce 1990 se vytratily
a občané mnohdy sami žádají o placené rozmístění detektorů STOP. Ke
spolupráci dále přispěla i možnost finančního příspěvku státu na
realizaci protiradonových opatření, podobně jako informovanost sta-
vebních úřadů, starostů a obecních zastupitelstev v obcích.

Objekty pro monitorování radonu detektory STOP jsou vybírány
hygienickou službou ve spolupráci s místními pŕísluänými stavebními
úřady a starosty obcí.

Rozmísťování a instalace detektorů STOP je prováděna terénními
pracovníky hygienické 3lužby spolu s předáním dotazníku. Zpětný
sběr je po roční expozici detektorů předpokládán cestou starostů
jednotlivých obcí.

Po rozpačitém uvéační Vyhléáky MZ ČR č. 76/1991 Sb. "o poža-
davcích na omezování ozáření radonu a dalších přírodních radionuk-
lidů" do praxe orgánů státní správy na počátku r. 1992, se podeřilo
teprve na základě výkladu MZ ČR ujasnit součinnost hygienické služ-
by a stavebních úřadů pro její naplňování. Vzhledem ke skutečnosti,
že na okrese není v.\zem£ 3 nízkým radonovým rizikem, požadujeme, aby
projekty staveb dokladovaly měření půdního radonu - to zněmená ově-
řeni kategorie rizika radonu v místě stavby. V případě, že toto mě-
ření půdního radonu není provedeno, je požadováno, aby projektová
dokumentace stavby řešilo i protiredonové opatření. Zde záleží hla-
vně na stavebních úřadech a to ve fázi územního řízeni umístění
staveb. Při rekolaudačních řízeních při změně využití prostor stá-
vajících objektů, daných hlavně rozvojem zřizování soukromých živ-
nostenských provozoven, vyžadujeme pro posouzení dodrženi požadavku
"radonových limitů" předložení výsledků měření EOAR. S ohledem na
kapacitní možnost akreditovaných pracovišt toto měření provádět,
akceptujeme při těchto stavebních řízeních instalaci detektoru
STOP. U těchto rekolaudovaných provozoven umožňuje stávající šta-

fl vební zákon v § 86 nařídit stavební úpravy odstraňující zdravotní
f)
I závadnosti v případě, že po ročním vyhodnocení detektoru STOP se

p zjištěné aktivita pohybuje v indikované zásahové úrovni.
I V poslední době je v odborných kruzích opakovaně diskutován.
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vztah jednotlivých složek životního prostředí, sociálně-ekonomic-
kých faktorů, genové dispozice apod, ke zdravotnímu stavu obyvatel-
stva. 3ez hodnocení názorových střetů, že účinky ionizujícího záře-
ní mají náhodný charakter, že znalosti o radiobiologickém působení
nejsou zdaleka konečné, a dohadů, zda problém radonu není silně
přeceněn, se lze shodnout na určitém závěru:
Riziko ionizujícího záření, jako jeden z faktorů životního prostře-
dí je rizikem známým, popsaným a lze ho objektivně kvantifikovat.
Nečinnost společnosti vůči jakémukoliv riziku, které překračuje
hranici celospolečensky přijatelné míry, by byla neodpustitelná.

Hlavní smysl monitorování radiační zátěže v individuálním ži-
votním mikroprostředí - tj. v bytech, spatřujeme v objektivním vy-
hodnocení této rizikové zátěže. V roce 1995 po vyhodnocení tohoto
monitoringu a zdravotní studie, předpokládáme, 2e budeme mít daläí
podklady využitelné orgány ochrany veřejného zdraví v řeěení katas-
trofálního zdravotního stavu naší populace.
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r. 1989

OKRES JIHLAVA V e r e j n é v o d o v o d y s o b s a h e m R n > 1 0 0 B q / l
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Obr. č. 2
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VLIV RADONU NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA

BNDr. Josef Thomas, GSc.

Státní zdravotní ústov

Prn ha

Úvod

Je jisto zvláštní, že zdravotní škodlivost dceřiných produktů

radonu byla -znána už před čtyřmi stoletími. Popisuje ji Agricola v

XVI. století ve svých spisech o hornictví, metalurgii a těžbě st:-í-

bra podle zkušeností načerpaných v Krušných horách na pomezí Čech a

Saska, zejména v Sankt Joachimsthalu a ve Schr.eebergu. Samozřejmě

Agricola tuto nemoc nenazývá rakovinou plic, středověké l̂ kaí-ství

tento pojem neznalo, nazýval ji hornickou nemocí, ale odlišovel ji

od tehdy běžné tuberkulory plic se známým chrlením krve. Horníci

spojovali, ovSem spíáz pověry, než z reálného poznání riziko, výskyt

této choroby s výskytem smolince, urar.ovóho nerostu smolného zabar-

vení i vzhledu, jehož výskyt věátil i ubývání stříbra v rudní žíle,

čili smůlu v těžbě i výdělku. Uran tehdy jeStě nebyl znám, byl ob-

jeven až v roce 1789. Tato specifická hornická nemoc byle coby ra-

kovina plic lékařsky specifikována až v minulém století.

Aby se mohlo uvažovat o radioaktivitě jako o příčině hornické

nemoci, bylo nutno napřed radioaktivitu objevit. Po objevení plyn-

ného radonu na začátku tohoto století by se zdála být záhada této

pílení choroby brzy rozřeáena. Ale nebylo tomu tak. Inertní plyn se

v plieni tkáni jen rozpouští, nehromadí se v ní a je navíc v celé

plieni tkáni rovnomerne rozptýlený. A zrovna tak ovšem i v ostat-

ních tkáních třla, kde žádnou rakovinu, alespoň v závažné míře, ne-

způsobuje. Muselo dojít až k honbě za uranem po druhé světové válce,

k nasazení enormního počtu horníků a tedy ke strachu odpovědných

činitelů z velkého počtu profesionálních rakovin plic. Začal se

V i
•-É. \
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tedy radon z dolů odvětrávet, a také se intenzívnej! o příčině ra-

koviny plic přemýšlelo. Ľnes už se zdé nepochopitelné, proč vědci

na dceřiné produkty radonu jako pravou příčinu rakoviny plic ne-

přišli dávno, hned po objevení dceřiných produktů radonu. Váe po-

třebné pro pochopení bylo známo. Nebyl tu v5ak silný politický, e-

konomický ani společenský tlak jako na prahu éry atomové bomby, ani

neexistoval obor zabývající se ochranou před zářením. A tak dozrál

správný výklad až v roce 1952 nezávisle v USA a u ná3 /akademik Bě-

hounek/. U nás, jako obvykle, nebyl jeho objev včas oceněn ani roz-

pracován. Nyní je výklad příčin radiační rakoviny plic propracován

přímo vzorově a není bez zajímavosti se s ním poněkud podrobněji

seznámit.

Vdechovaný radioaktivní aerosol

Napřed je nutno ujasnit, co vlastně vdechujeme. Dceřiné pro-

dukty radonu se ve vzduchu nacházejí buď ve stavu volných iontů ne-

bo adsorbovaná na kondenzačních jádrech či na aerosolových části-

cích. Volné ionty i kondenzační jádra mejí zhruba desetkrát menäí

rozměry než nejjemnější aerosol a ve vzduchu se pohybují spíše jako

molekuly těžkého plynu. Koncentraci 50 Bq/nr RaA ve vzduchu odpoví-

dá 13000 atomů PaA v 1 m vzduchu. Kondenzačních jader bývá v 1 m

vzduchu v bytech ovšem zhruba miliónkrát více. Aerosol v domácnos-

tech má rozměr od 0,01 um do 1 um s největším zastoupením kolem 0,1

um a jejich koncentrace je asi desetkrát menSí než kondenzačních

jader. Jestliže tedy v místnosti máme koncentraci RaA zachycenou na

aerosolu 13000 atomů v 1 m , nese zhruba jen.každá miliontá aeroso-

lová častice po jednom atomu RaA. Vdechované aerosolové částice a

kondenzační jádra jsou tedy velmi řídce radioaktivní. Zda je to moc

či málo, se dá zodpovědět až podle dávkového účinku a ne podle kon-

centrace.

Dýchací cesty jako aerosolový filtr

Dýchací cesty se od průduánice o průměru 16000 um začínají zu-

žovat a zkracovat, ale větvením zmnožovat, takže bronchiolů je na-
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konec 30000 a mají průměrjen 500 um e délku 1600 um. Při objemu 100

ml mají dýchací cesty väak celkový povrch 0,3 m . Na bronchioly pak

nasedají plieni sklípky, alveoly, a celkovým povrchem 40 m , pokry-

té hustou sítí drobných, tenkých krevních vlásečnic, přes které do-

chází k příjmu kyslíku a odvodu kysličníku uhelnatého. Dýchací ces-

ty jsou tedy distributorem kyslíku na velkou styčnou plochu. Sou-

časně ale vzduch kondicionují: očistí, ohřívají a zvlhčují. Očiáto-

vání vzduchu od aerosolu probíhá v dýchBcích cestách tak jako na

filtru - částice gravitačním působením sedimentuj! na stěny, při

změně směru proudění při větvení setrvačností narážejí na stěny a

konečně velmi malé částice se při difusním, brownovském pohybu mo-

hou přiblížit ke stěně a zachytit, čímž se koncentrace částic sni-

žuje.

Pomocí modelových představ je možno pro částici libovolného

rozmeru 3tanovit pravděpodobnost její depozice v určité hloubce

dýchacích cest. Na obr. 1 je účinnost depozice v jednotlivých ?ás«

těch dýchacích cest znázorněna, přičemž jen pro ty rozmčry částic,

které jsou v domécnostním aerosolu zastoupeny. Je vidět, že nejmen-

áí ionty jsou zachyceny již v horních dýchacích cestách, do dolních

dýchacích cest pronikají ponejvíce částice kolem 0,003 um, kdpžto

do alveolů pronikají nejvíce částice s příměrem kolem 0,02 um.

;. Vliv samočistení dýchacích cest

b
•; Kdyby dýchací cesty fungovaly jen jako filtr, byly by asi vel-

'; mi brzy zaneseny prachem, obzvláště pri pražných zaměstnáních nebo

| ve velkoměstech. Naštěstí působí v plicích několik samočisticích

mechanismů. Z hlediska inhalace dceřiných produktů radonu je r.ej-

•• důležitější tzv. mukociliární očištování. Systém drobných hlenových

| žláz rozložený na povrchu dýchacích cest produkuje trvale hlen,

!; kterým se pokrývá v 3ouvislé vrstvě vnitřní povrch dýchacích cest.

| A řasinky /cílie/ ciliérnich buněk epiteliální výstelky dýchacích

| cest svým koordinovaným pohybem posouvají tuto hlenovou vrstvu od

| bronchiolů směrem k hrtanové příklopce /epiglottis/, kde je hlen

I polknut. Tím jsou dýchací cesty průběžně očištovány. Hlenová vrstva

i postupně tloust«ne a je též postupně rychleji posunována, v bronchi-

•r *.-
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olách asi rychlosti 0,01 mm/min, kdežto v průduSnici až lOOOkrát

rychleji.

Naskýtá se tedy takový obraz. V určité hloubce dýchacích cest

se deponuji dceřiné produkty radonu jako volné ionty nebo adsorbo-

vané na kondenzační jádra či aerosolové částice s účinnosti podle

svých rozměrů. Hlenový eskalátor je unáší do vyšších úseků a sou-

časně je sem přisunována aktivita, deponované v hlubáích částech

dýchacích cest, a tento depozit se přeměňuje podle zákonitostí ra-

dioaktivní řady. Posléze se však vytvoří dynamická rovnováha, při

které se dají plošné aktivity hlenové vrstvy /Bq/mV ve všech hlou-

bkách dýchacích cest poměrně snadno určit. Tím je váe připraveno

k počítání dávek.

Ozařování rizikových buněk

Dávku je nutno počítat v tom místě, kde se vyskytují kritické

buňky. Rakovinou plic se míní rakovinné zvrhlé epiteliární výstelka

dýchacích cest, což je souvislá tkáň 3 buňkami v jedné či více

vrstvách a 3e speciálními úkoly. Rakovina váak může začít jen u ta-

kové b_řky, které má jeátě schopnost se dělit. Rizikové jsou tedy

především buňky kmenové, bunky, které průběžně obnovují epitel dý-

chacích cest, a nikoliv buňky, které už převzaly nějakou funkci v

epitelu a po vyčerpání zanikají. Při dělení buňky vždy jedna část

doroste do bunky funkční, kdežto druhé zůstane v nediferencovaném

stavu a připravuje se na další dělení. Přenááí tedy i informaci o

předchozím ozáření. Kmenové /bazálni/ buňky jsou uloženy na bazálni

membráně epitelu a v těchto bunkách je třeba dávku stanovit. S při-

bývající hloubkou dýchacích cest J3ou bazálni buňky uloženy čím dél

mělčeji pod hlenovou vrstvou - 80 um u průduánice a 15 um u bron-

chiolů. Zářiči jsou tedy dceřiné produkty radonu v hlenové vrstvě

dýchacích cest a terčem jsou bazálni buňky v hlouběji uložené sou-

osé válcové vrstvě. Záření alfa RaA a RaC může prostupovat přes

tkáň pod hlenovou vrstvou /ozařování zblízka/ i přes vzduchovou du-

tinu dýchacích cest /ozařování z délky/. V době počítačů takové vý-

počty nečiní potíže. Výsledek výpočtů je uveden na obr. 2, a to již

pro efektivní dávkový ekvivalent zprůměrovaný pro epitelární vý3tel-
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ku celých dolních dýchacích cest a vztažený na jednotkovou koncen-

traci dceřiných produktů radonu. Je vidět, že dceřinné produkty

radonu ve volném stavu a na kondenzačních jádrech jsou výrazní úiin-

nějží, než dceřiné produkty sorbované na aerosolových částicích,

a že epitel dýchacích cest je řádově více ozařován než alveolárni

plieni tkáň.

Ted" už stačí znát velikostní spektrum aerosolu, frskci volných

iontů a délku pobytu doma v bytech. To je semozřejmé velmi rozdílné

na venkově a ve iač3tě, během různých činností v bytě /vaření, úklid,

luxování, kouření, doba spánku 8pod./. Je spíáe možné uv4st rozpätí

hodnot, ale je nutno s rozpaky udat i přísluáné střední hodnoty - viz

tabulka 1.

Tabulka 1

Rozpětí a odhad střední hodnoty pro velikost aerosolu nesoucího

dceřiné produkty radonu, pro frakci ve volném stavu a pro převodní

faktor mezi ročním efektivním dávkovým ekvivalentem a celoročním

průměrem ekvivalentní objemové aktivity radonu v byte a s 65% dobou

pobytu

rozpětí

střední hodnota

volná
frakce

2 - 1 5

5

průměr aerosolu

v aktivním maximu

um

0,02 - 0,2

0,1

konverzní
faktor

mSv/fBq/m"3;

0,07 - 0,28

0,14

2 výkladu je patrno, že výpočtový model je velmi komplikovaný

a závisí na množství parametrů i na radě diskutabilních přepokladů.

Jiné dřívější výpočty vedly ke konverznímu faktoru 0,05 mSv/(Bqm" ).

Z opatrnosti a při zvážení možných nepřesností ve vstupních datech

se proto počítá se zaokrouhleným faktorem 0,1 mSv/(Bq~^)( neboli 10

mSv při koncentraci 100 Bq/m . Střední hodnota ekvivalentní koncen-

trace dceřiných produktů radonu v bytech se dá v ČR odhadnout na
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50 Bq/nr. To by znamenalo, že obyvatelstvo obdrží od dceřiných

produktů radonu v průměru každoročně 5 mSv. Je to výrazně největší

složka ozáření přírodními zdroji záření, navíc existují okolnosti,

za kterých je tato hodnota desetkrát i stokrát překročena.

Výskyt rakoviny plic v populaci

Výše uvedený výpočet by váak neměl skončit u stanovení efekti-

vního dávkového ekvivalentu, ale měl by pokračovat v odhadu zdra-

votních důsledků, v počtu vyvolaných rakovin plic. K tomu by však

musel být znám mechanismus karcinogeneze. Ten bohužel zatím znám

není. 'Já se jen zato, že bazálni buňky průběžně kumulují informaci

o ozáření, neboli poškození genetického kódu. Část poškození se re-

paruje, část bazálních buněk zahyne /ztrácí schopnost se dělit/ a

jen v části buněk dostoupí míra poškození takového stupně a takové

kvality /nebo spíše nekvality/, že při nejblíže následujícím pokynu

k dělení zahájí produkci rakovinných buněk, tj. efunkCních, větších

a rychle a bez omezení se dělících.

Když je tento teoretický přístup nemožný, tak by se přirozeně

očekávalo, že účinky dceřiných produktů radonu jsou dobře doloženy

zvýšenou incidencí rakoviny plic v některých geologických lokali-

tách nebo sociálně vymezených skupinách obyvatel. Bohuíel ani to

není zatím uděláno. Důvodů je řada. Předně rakovina plic není spe-

cifický zdravotní důsledek pro ozáření ionizujícím zářením /el pří-

rodního nebo umělého původu/. Dodnes není dokonce znám jediný typ

pozdního účinku záření, který by se vyskytoval jen po ozáření. Ra-

kovina plic je dokonce velmi silně zestoupena mezi příčinami úmrtí

na rakovinu, tvoří v ČR v průměru jednu pětinu všech úmrtí na rako-

vinu a 4% ze váech příčin smrti. Dále je výskyt rakoviny plic u mu-

žů osmkrát vyšší než u žen; přičítá ae to tomu, že muži kouřili ví-

ce a jinak než ženy. Kdyby se podařilo eliminovat vliv kouření, je

přesto spontánní, přirozená incidence rakoviny plic vysoká a příči-

nou je zřejmě především radon. Jak už bylo uvedeno, je koncentrace

radonu v bytech závislá na řadě faktorů, což vede k velmi širokému

rozpětí koncentrací v domech a to zejména v oblastech a vysokým ri-

zikem radonu z podloží, tedy za přítomnosti potenciálních zdrojů
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radonu. Pouhé údaje zdravotnické statistiky o počtu zemřelých na

rakovinu plic bez znalostí expozice radonu a kuřáckých návyků neve-

dou k jednoznaCným dokladům o škodlivosti radonu. Přesto je obava

z radonu zdůvodněna.

Jsou tu přesvědčivé výsledky epidemiologických rozborů profe-

sionálních karcinomů plic u horníků pracujících v podzemí, zejména

v dolech uranových. Epidemiologií se přitom míní studium těch para-

metrů, které určují frekvenci a distribuci výskytu určité choroby

u vymezené skupiny lidí. Doálo se k závěru, že u horníků se vysky-

tuje oproti spontánní incidenci rakoviny plic celoživotně navíc 1

- 4 případy, pracuje-li milion horníků po jeden rok /tj. 2000h/ v

ekvivalentní koncentraci dceřiných produktů radonu 100 Bq/m . Kon-

centrace v dolech však zpočátku byly 30000 Bq/nr a vyšší; nyní se

u nás dosahují na pracovištích koncentrace třikrát nižší než je li-

mitní hodnota 1000 Bq/m pro pracovníka. Převod tohoto celoživotní-

ho rizika horníka na celoživotní riziko jednotlivce z populace,

který je dceřiným produktům radonu exponován od narození po celý

svůj život, nepracuje tak těžce jako horník a nemusí být v průměru

ani tak fyzicky zdatný atd., je složitým problémem, dosud mezi po-

volanými odborníky živě diskutovaným.

Vyskytují se i zastánci stanoviska, že expozice v bytech je

tak nízká, že už rakovinu plic /ani jiné poškození/ způsobit nemů-

že, případně že toto ozáření působí na lidský organismus blahodár-

ně. Protože pádné důkazy o blahu nebo zdravotní újmě na populaci

zatím chybějí, přistupují odborníci na ochranu před zářením k rado-

nové problematice s tzv. konzervativním přístupem /tj. spíä preven-

tivně opatrným a 3nad přeceňujícím/, že rakovina plic způsobené in-

halací d. p. Rn je bezprahový pravděpodobnostní proces, plně akcep-

tují výsledky získané na uranových hornících, extrapolují je dolů i

na ty nejnižší expozice v bytech a modifikují je pro expoziční pod-

mínky obyvatelstva. /,

á
Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu ve své publikaci

č. 50 z r. 1987 doporučuje počítat s 250 případy rakoviny plic roč-

ně na milion obyvatel bydlících celoživotně v ekvivalentní rovno-

vážné koncentraci radonu 100 Bq/m . Odhad ovšem může být až dvakrát
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přeceněn i podceněn. Pro ČR /tj. 10 milionů obyvatel žijících prů-

měrně v 50 Bq/mV by z toho vy Sel odhad 1250 případů rakoviny plic

ročně na vrub radonu v bytech /a na pracovištích/ a rozpětím od 600

do 2500. V porovnání 3e skutečností 5738 /5100 u mužů a 638 u žen/

případů rakoviny plic ročně např. v roce 1980 a při uznané dominan-

tnosti rizika kouření se zdé být dolní odhad blíže pravdě.

Zdárné splnění akce na vyhledávání domů se zvýšeným výskytem

radonu a na jejich následné ozdravění /v průběhu daläích 10 let/

bude mít výrazný vliv i na snížené průměrné expozice obyvatelstva

ČR, čili na tu četnost úmrtí na rakovinu plic způsobenou radonem.

Akce je zaměřena na vyhledávání domů, v nichž nevědomky bydlí lidé

a nepřiměřeně vysokým rizikem rakoviny plic. Celkově se dá odhad-

nout, že ačkoli takto rizikově bydlí jen několik procent obyvatel

ČR, dá se incidence rakoviny plic způsobené radonem snížit výhledo-

vě třikrát oproti dnešnímu stavu. Proto je nutné objasnit blíže

zvýšené riziko lidí v domech se zvýšenou hladinou radonu.

Riziko rakoviny plic v domech se zvýšenou hladinou radonu

Přesněji než absolutní riziko rakoviny plic od radonu ae dá

stanovit riziko relativní. Použitím grafu z doporučení SÍKRO č. 50

/obr. 3/ pro přídatné celoživotní riziko rakoviny plic v závislosti

na koncentraci d. p. Rn v bytě lze snadno sestrojit graf pro náso-

bek rizika rakoviny plic při vyšších hladinách d. p. Rn v bytech

oproti průměrné hodnotě 50 Bq/nr pro ČR /obr. 4/. Ačkoliv riziko

absolutní je rozdílné pro nekuřáky /at ženy či muže/ a pro smíšenou

kuřáckou a nekuřáckou populaci celkem pro muže a ženy, je riziko

relativní nezávislé na kuřáctví a pohlaví. PrůbSh křivky je nad

1000 Bq/m uveden jen čárkovaně, protože jda o extrapolaci. Průběh

závislosti není lineární, násobek rizika je menáí, než by odpovída-

lo přímé úměře s koncentrací d. p. Rn. To je způsobeno tím, že při

vyšších koncentracích se riziko rakoviny plic už projevuje ne sklad-

bě ostatních příčin smrti.

Někdy se exponovaní občané mylně domnívají, že zvýšená hladina

;i radonu vede vždy, tedy stoprocentně k rakovině plic. Přitom je to
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obdobné jako u kouření. Každý dnes ví, že vznik rakoviny plic je u

kuřáka jen výrazně pravděpodobnější než u nekuřéka, ale nikoliv

stoprocentní, a každý ze svého okolí zná případy, že ne každý kuřák

rakovinu plic dostává a naopak.

Beläí rozšířenou obavou je, že se výskyt rakoviny plic očekává

brzy po zjiatění radonu v bytě. Pilzr.é modely pro výklad účinku do-

volují stanovit, že těm, které tento následek vdechování radonu po-

stihne, se zkrátí život o zhruba 15 let nezávisle na tom, zda jde o

ženu či muže a dokonce to závisí málo na hladině expozice. Pro ko-

lektiv osob stejně exponovaných se dá stanovit fiktivní průměrná

ztráta očekávané doby života /expektance/. Tato ztráta je na obr. 3

vynesena na pravé stupnici. Je stejně závislé na kuřáctví i pohlaví.

Vzhledem k tomu, že průběhy pro ztrátu očekávané doby života i pro

celoživotní riziko jsou stejné, platí i pro ztrátu očekávané délky

života graf násobků, obr. 4. Na tomto dvojím způsobu hodnocení účin-

ku radonu je dobře patrná pravděpodobnostní povaha pozdních účinků

ozáření, kdy u většiny osob se doba života nezkrátí, kdežto menší

část lidí to zaplatí 15 lety. Zatím není známo, podle čeho si cho-

roba vybírá své oběti.

Velmi rozšířená je pověra, že radon zavinuje kdekterou chorobu

/od astma, přes menstruační potíže a neplodnost až po infarkty, po-

traty, vrozené vedy, rakoviny jiných orgánů než plic atd., atd./.

Někdy se i lékař, který většinou nemůže znát příčinu choroby, kloní

k tomu, že radon za příčinu označí či připustí. Na kolektivu horní-

ků, který byl dříve vystaven podstatně vyšším expozicím, se nic ta-

kového neprojevilo. Mezi nimi samozřejmě ženy nebyly, tokže typicky

ženské choroby se pozorovat nemohly. Dceřiné produkty radonu však

svou povahou a cestou vstupu ozařují především dýchací cesty, kdež-

to ozařování ostatních orgánů a tkání je podstatně nižší až zaned-

batelné a mimo rakovinu plic žádné jiné choroby ve znatelné míře

nezpůsobí.

Značně komplikují situaci lidé, kteří mají radiofobii, tedy

někdy až chorobný strach před ozářením. Vzniká z neinformovanosti,

důvěřivým přejímáním neodborných, přehánějících zpráv až hororů.

Tento iracionální přístup se vyskytuje i u intelektuálů a málokdy
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se dá zvrátit. Každý osvětový rozhovor má jen krátkodobý účinek a

odborník, který radiofobii nedopřává sluchu,upadne u nŕho v nemi-

lost a pojmenování jsou často nelichotivá. U takových lidí dochází

často k mnohem závažnější zdravotní a sociální újmě /stres, nervové

zhroucení, šíření neurózy na ostatní členy rodiny a na další osoby

inklinující k radiofobii ap./, než je újma adravotní. Psychologové

a psychiatři někdy zhoršují situaci, protože si o účincích radonu

nejsou jisti. Radiofobii podporují a vyvolávají též četní novináři

a reportéři. Aby reportáž dostala "štávu" a punc senzačnosti, ne-

kriticky popisuje neadekvátní reakci vystrašených lidí, dávají

stejnou váhu jejich argumentům jako argumentům odborníků v ochraně

před zářením a končí či začínají provokativními, ale nekvalifikova-

nými otázkami. Mělo by být snahou v chystaném radonovém programu

dostatečnou a přiměřenou informovaností předejít podobným situacím.

Porovnání radiačního rizika s jinými Životními riziky

Nyní se můžeme ptát, jaké riziko z inhalace dceřiných produk-

tů radonu je přiměřené. Odpověď na tuto otázku je rovněž složitá a

nejednoznačná. Je nutno rozlišit postoj jednotlivce z obyvatelstva

/který aůže být racionální i emotivní/ od postoje společnosti, za-

stupované odpovědnými reprezentanty přihlížejícími k objektivním

důsledkům zdravotním, ekonomickým, sociálním, civilizačním atd. Pi-

ziko z radonu je nutno posoudit v kontextu väech ostatních rizik,

kterým je civilizovaný člověk vystaven doma, v práci, na ulici i

jinde. Zcela jinak se posuzuje riziko ze škodlivého faktoru, který

člověku přináší i určitý užitek /napr. rentgenování, autoprovoz ne-

bo riziko profesionální/ nebo dokonce požitek /třeba kouření7, než

riziko ze škodlivého faktoru, kterému je člověk vystaven nechtěně

/jako např. radon a kouření druhých lidí/. Obdobně by se dala hod-

notit i expozice pacientů v radioaktivních /radonových/ lázních.

Každý bázlivý pacient si však může uvědomit, 2e lázeňský personál

nesmí překročit limitní expozici a vyčíslit si, o kolik kratší dobu

sám v tomto prostředí pobývá. Do složitosti hodnocení nás může uvést

tabulka č. 2 vypracovaná před lety Švédskou radonovou komisí a před-

ložená švédské veřejnosti. Odráží samozřejmě obzvláště obtížnou si-

tuaci Švédska v radonové problematice, způsobenou geologickými po-



- 105 -

měry /četné žulové masívy drcené a rozptýlené působením ledovců v

dobách ledových/ a rozsáhlým užitím materiálů 3 vysokým obsahem rá-

dia i nutností ochrany proti zimě. Základem tabulky je konfrontace

rizika úmrtí /vyjádřeného roční incidencí pro milion osob vystave-

ných riziku/ a celoživotního /!/ pobytu v koncentraci dceřiných

produktů radonu uvedené na škále vpravo. Aby se veliké rozpětí ri-

zika i koncentrací dceřiných produktů radonu v životním prostředí

dalo vůbec vyjádřit, je nutno použít logaritmického měřítka. V

sloupci s rizikem radonu je vyznačeno rozpětí koncentrací ve volné

atmosféře, přes odhadnutou průměrnou hodnotu v bytu evropského typu,

až po maximální hodnotu koncentrace nalezenou ve švédsku.

Při stanovení hladin zásahu proti radonu byly zváženy nejen

zdravotní důsledky, ale i ekonomické nároky na řešení radonové pro-

blematiky ve Švédsku a hospodářská situace země. České poměry jsou

v radonové problematice snad příznivější, takže zásahová úroveň

proti radonu je stanovena přísněji.

Ve sloupci rizika z ostatních zdrojů záření /mimo radon/ se

objevují důsledky dávkových odhadů uvedených v této kapitole, a v

tomto novém kontextu je opět patrno, že v oblasti lékařského užití

zdrojů záření by bylo rovněž vhodné rizika snížit. Každý člověk

však dokáže posoudit sloupec obsahující běžná životní rizika od

smrti bleskem či uštknutí hadem pře3 lidské oběti motorismu a£ po

důsledky kouření. Z tabulky je patrná závažnost profesionálních ra-

kovin plic v podzemních dolech oproti celkovému riziku úmrtí /včet-

ně nehod, silikózy ap./ v takových dolech. Poslední sloupec znázor-

ňuje značnou rozličnost racionálních postojů individuálních a spo-

lečenských. Při emotivním postoji se stává, že je požadováno nere-

álné, nulové riziko. I v případě radonu je takový požadavek zcela

nereálný - i při návratu na stromy /jak snad žili naši lidoopí pra-

předci/ působí dále atmosférický radon a právě tak je nereálné za-

mezit exhalaci radonu z celého zemského povrchu, včetně oceánů.

Tabulka rovněž odkrývá zdravotní závažnost kouření a umožňuje

porovnat zdravotní závažnost pobytu v radonovém prostředí s kouře-

ním. Ukazuje, že za průměrných koncentrací radonu v bytech je kou-

ření podstatně škodlivější, kdežto srovnatelně závažné se st4vá
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teprve při výrazně zvýáených hladinách. Zasedni rozdíly mezi kouře-

ním a radonem jsou väak v tom, že kuřák si je rizika vědom, kdežto

o riziku radonu veřejnost není tak áiroce informována, a do doby

změření žádný občan neví, v jakém prostředí 2ije a bydlí a co dý-

chají jeho děti. Tyto aspekty také objasňují hladinu, od které spo-

lečnost aktivně prosazuje nápravu, včetně rozdílného postoje vůči

kouření oproti radonu.



- 107 -

1,2 mJ/h
0,6 0,45

> //I.I.I.I.I a . . . F . ...I . . . i

Obr. 1 Závislost účinnosti depozice aerosolu v horních
(U-P) a dolních (T-B) dýchacích cestách a v plicních alve-
lách (A) na průměru částic; při dvou plicních ventilacích

m.'iv/rok

0,1

0,01

0,001 I

d.p.Rn
volné f f adsorbované

T-B

1 10 100 nra

Obr.2 Závislost průměrného efektivního dávkového ekviva-
lentu v epitelu dýchacích cest (T-B) a v alveolárni tkáni
plic (A) na průměru aerosolových částic s dceř.prod.radonu
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Obr.3 Přídatné absolutní celoživotní riziko rakoviny plic

(v 56) a přídatné ztráta očekávané doby života (ve dnech) v

závislosti na ekvivalentní objemové aktivitě radonu v bytě

násobek rizika
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y
y
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Obr.4 Násobek rizika rakoviny plic při vyääích hladinách

d.p.Rn v bytě oproti průměrné hodnotě 50 3q/nr pro Č*R

í.--



Tab.2
Riziko rakoviny p l i c od dceřiných produktů radonu ve srovnaní s jinými riziky ve Švédsku

Riziko smrti
za rok pro
milion expo-
nov.osob

10000O

1OO00-

1000-

100 J

10-

1.

0.1 -

Koncentrace
dc.pr.Rn
v bytech
Bg/mJ

_
•íoooo

• 1000

100
-

10

1

Rir.iko od
dc.pr.radonu

•Maximum z podlož!
v domech

zásahová úroveň pro
stávající bytový
fond ve Švédsku

Limitní hodnota pro
nové doî y ve š véd.

Normální hladina v
bytech evropského
typu

Atmosférický vzduch

Levá Stála predstavuje rizikc
v takové koncentraci

Riziko z jiných
zdrojů zářeni

- Limitní hodnota pro
pracovníky se zá-
řením ,vč. dolů

- Stř.hodn.v dolech

- Max.od gesa v doo.;
1 rtg vySetř.střev
ročně

- Stř.hodn.pri nároí.
práci se zářením

- Stř.hodn.pri lehké
práci se zářením

- Očekávaný horní l i -
š i t pro obyvatele
v okolí jad.elektr
za norm.provozu

- Spad ze zkoušek jsa
zbrani

ulna riziKS

Kouření 1 bal.ciga-
ret denně^veškeré
zdravotní rizika

Kouření 1 bal./den
riziko rak.plic

Práce v rud.dolech

Nehody na silnicích

Nehody při stavění

Vlaková neštěstí

Vosy, hadi, blesk

Zásah společnosti
či jednotlivce

Společnost zasahuje

NěAří jedinci jsou
velmi znepokojeni;
společnost podniká
určité kroky

Společnost i í ř í
informace;lidé
přistupují k pre-
ventivním opatrenie

Lidé nejsou znepo-
kojeni v pozoru-
hodné míře

předčasné smrti; u pravé Skály se míní celoživotní pobyt

o
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PROBLEMATIKA D0H8 START

RNDr. Josef Thoma3, CSc.

Státní zdravotní \iatev

Praha

Dům START

Domy typu STAPT /obr. 1/ jsou rodinné domy montované ze Skve-

robetonových panelů vyráběných bývalým n. p. Prefa Hýakov v závodě

Rynholec /u Nového Strašecí/ zhruba v letech 1965-83. K výrobě byla

použita škvára z bývalé místní elektrárny ERY, která byla zásobena

místním dolem ČSA /dříve Důl Anna/. Jde o výběžek kladenako-rakov-

nické pánve, kde některé uhelné sloje a proplástky jsou obohaceny

uranem. Halda ákváry o původním objemu zhruba 750 tisíc m je tedy

kontaminované radiem /Ra /, a to s hmotnostní aktivitou v rozpětí

1000 - 4000 Bq/kg. Nehomogenní koncentrace ákváry má za následek

'; značné rozdíly v kontaminaci jednotlivých panelů. Ze škvárobetonu

je v domech SRART obvodové zdivo, komín a pilíře. Ostatní části

stavby - základy, překlady, příčky a omítka jsou ze stavebních ma-
4 j. teriálů 3 běžným obsahem přírodních radionuklidů. Panely pro typ

é START byly v licenci vyráběny i v Brně a v Jižních Čechách z nekon-
{.-
h taminované ákváry: těch se následující výklad netýká.

h Radiační expozice v domech START

|; Kontaminace panelů obvodového plístě radiem, charakterisovana

p hmotnostní aktivitou a /v Bq/kg/ má za následek dvojí druh radiač-

|! ní expozice uživatelů domu:

jt 1/ zevní ozáření celého těla pronikavým fotonovým zářením vyzařova-

' ným obvodním zdivem; tato složka expozice je charakterizována pří-

konem fotonového dávkového ekvivalentu H_„„ /v uSv/h/ ve vzdálenos-
lilo X

ti 0,5 m od nejkontaminovanějJího panelu v pobytové místnosti
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2/ vnitřní ozáření dýchacích cest zářením alfa dceřiných produktů

radonu při vdechování vzduchu v domě, přičemž radon je exhalován

obvodovým zdivem; tato složka expozice je charakterizována průměr-

nou roční ekvivalentní objemovou aktivitou radonu a ^ /v Bq/m /,

která je způsobena rychlostí exhalace aktivity radonu A /v Bq/h/ z

obvodové zdi. Tyto jednotlivé charakteristiky jsou vzájemně vázány

těnito vztahy:

H M _ = 7.1O"4 a„, Á = 5.1O"2 S am, a e k y - 0,5 Á/Vk,

kde S /v m / a V /v m / jaou plocha obvodového 2diva a objem míst-

m

nosti a k /v h" / je rychlost výměny vzduchu v místnosti. Při a m

2000 Bq/kg, S/V = 0,5 m"' a k = 0,3 h"', což je dle ČSN 06 0210 hy-

gienicky doporučená minimální rychlost výměny vzduchu infiltrací z

venku, je tedy
aekv = 6 0 "max

Na obr. 2 jsou vyneseny hodnoty aelfV a H^ pro soubor asi 367
domů START dle měření vč KHS z let 1988-90. Jsou naznačeny hranice

s 68% a 95'* výsledků. V grafu jsou uvedena rozhraní pro hodnoty

součtového kriteria s = 0,5; 1; 2 a 3. Rovněž je zakreslena očeká-

vaná závislost a. / p ř i k = h -1 H l a v n í d ů v o d n e ""ekv * 6 0 Hmax
souladu mezi realitou v domech START a očekávanou radiační expozici

je v tom, že uživatelé větrají podstatně méně, než je hygienicky

doporučeno - průměrný celoroční větrací koeficient vychází na k =

0,1 h~ , tedy 3 krát menší. Proto je ekvivalentní objeraová aktivita

radonu v domech START 3 krát vyšší, než by mohla být při řádném vě-

trání. Pokud připustíme dobrý větrací koeficient k = 1 h" v letní

/netopné/ sezóně, vychází na topnou sezónu dokonce k = 0,05 h" ,

tedy 6 krát méně, než je hygienicky doporučeno. Takov4 a horši pří-

pady byly v domech START prokázány, a mohou mít mimo zvýšenou radi-

ační expozici za následek i plesnivěni zdí /podporováno neodvětra-

nou vlhkostí/.

Dalším důvodem ke zvýáení a . v může v některých případech a

lokalitách být i přísun radonu z podloží, pokud jsou základy vůči

podloží netěsné.

Tepelně izolační vlastnosti domu START

Tepelný odpor obvodových stěn domu START je dle testů TZÓS ze
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70. let 0,52 n2K/W. Podle normy plfltné v letech 1962-73 to molo být

0,55 m2K/-,7 Q dnes 3e požaduje 0,95 m2K/W dle ČSN 73 0540 v 1. kli-

matické oblasti ae zimními teplotami do - 15°C Dům START je tedy

téměř 2 krát méně tepelně izolovaný. Tuto závadu nelze považovat za

zdravotně závadnou, nebol zvýšením Intenzity topení se dá tepelná

pohoda dosáhnout. Postupné zdražování tepelných médií /což se může

výhledově snad zase zlepšit/ však donutilo uživatele domů START ře-

áit situaci také snížením výměny vzduchu utěsněním oken a dveří

/kovotésem, mikropryží/, čímž ováem úměrně zvýáili koncentraci ra-

donu v domě. Tepelná závadnost ákvárobetonových panelů tedy poten-

cuje faktor radiační.

Závažnost radiační expozice v domech START

Závažnost, Či přesněji řečeno relativně nízkou závažnost radi-

ační expozice v domech START můžeme posoudit nřkoliks způsoby. Pře-

dní je z grafu 2 vidět, že zhruba polovina domů START nevyžaduje

ozdravné opatření. Další náhled vyplývá z Komentáře Hlavního hygie-

nika ČR k vyhl. 76/91, že při překročení součtového kriteria do

hodnoty tři není nutno a ozdravnými opatřeními spěchat, stačí je

realizovct do 10 let od zjištění skutečnosti /tedy ne od počátku

užívání/. A z grafu 2 je vidět, že dům START se součtovým kriteriem

nad tři je málo pravděpodobný. Daláím argumentem pro nízkou závad-

no3t je to, že zásahové úrovně pro přikročení k ozdravným opatřením

/200 Bq/m , 2uSv/h nebo 3 = 1 / jsou počítány pro celoživotní pobyt

v takovém prostředí.

Značné znepokojení váak vyvolalo u majitelů domů START dřívěj-

ál používáni termínu "zdravotní závadnost" podle § 64 zákonu č. 41

/64 o hospodaření s byty, který před vyhl. 76/91 jediný opravňoval

hygienickou službu k zásahu. Byla míněna zdravotní závadnost stej-

ného charakteru jako málo světla v bytě, značná vlhkost ap. Mělo

být zřejmé, Že radiační expozice plynule stoupá s parametrem s, že

překročením hodnoty 1 se mění jen právní přístup, kdežto radiační

expozice např. u případů s = 0,9 a s = 1,1 je prakticky stejná.

Na grafu 3 je srovnána distribuce radiační expozice populace

ČR /10 milionů obyvatel/ s radiační expozicí uživatelů domů START
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/zhruba 10 tisíc lidí/. Je z něho vidět, Že v ČR je skupina zhruba

5000 osob, které má tak vysokou radiační expozici, že by se dalo u-

važovat i o evakuaci z domu. Potíž je v tom, že je nutno je nnpŕed

vyhledat, asi jako jehlu v kupce sena /a bez magnetu/.

Ľaláí posouzení vyplýva z toho, že zdravotní riziko průměrné

radiační expozice v domě START se dá srovnat s rizikem lehkého ku-

řáctví /méně než jeden balíček cigaret denně/. A o Škodlivosti ta-

kové intenzity kouření mé každý dospělý člověk svou představu. Je

to také dáno tím, že zásahové úrovně jsou velmi přísné a vyjadřují

míru společenské odpovědnosti. Zdravotní riziko v domě START je rov-

něž zhruba srovnatelné 3 průměrným rizikem způsobeným automobilis-

mem.

Některé občany velmi děsí, když se říká, že radon způsobí ra-
kovinu plic. Předné, každý člověk bydlící v jakémkoli domě má tím
určité zvýšené riziko rakoviny plic oproti tomu, že by žil ve volné
přírodě /nikoliv v jeskyni či doupěti/, at kouří či nikoliv, proto-
že radon je všudypřítomný a dům si jej nasává z podloží. V domech
START dochází "jen" k dalšímu zvýáení tohoto rizika a to pro dítě
i dospělého nekuřóka za 10 let z 1,2 na 1,5%, kdežto u kuřáka z 12%
na 13%. Matky děsí pak nesprávná představa, že rakovinu plic může
dostat nemluvně nebo dítě, kdežto z analogie s kuřáctvím víme, že
rakovinu plic dostávají staří a starší lidé, že krátí věk.

Mnoho äkody v postoji majitelů domů START napáchali novináři

články typu "Můj dům - můj Černobyl", protože nepochopili, že ra-

diační expozice z černobylské havárie byla u nás v Československu

nižší než běžné každoroční radiační expozice z přírodních zdrojů

záření, zejména z radonu v téměř každém domě /včetně domů START/,

byla jen soustředěnéjáí a způsobená jinými radionuklidy. Svou

vlastní radiofobii tak rozšířili nezodpovědné mezi obyvatelstvo.

Další znervóznění mezi majiteli domů START vzniklo poté, co se

zorganizovali a začali se vzájemně vystrašovat tím, jaké všechny

choroby už mají, a že všechno je od radonu. Doálo bohužel i k tomu,

že někteří sousedé se od nich izolovali jako od nakažených, děti ve

škole si musely odsednout, nevěsta přišla o ženicha ap. Není tedy



divu, že Jedinci se slabší nervovou konstitucí tomuto stresu podle-

hli, nutili k opuštění domu a požadovali radikální a okamžité řeše-

ní. Dalšími příčinami radikalismu a stresu byly vleklost řešeni,

nedohlednost nápravy technické a finanční, nedokonalost dřívějších

ozdravných opatření ap. Zdravotní újma u některých majitelů domů

START způsobené stresem, strachem ze záření přímo v domě a strachem

o děti je zřejmě nejzávažnějším i když nekvalifikovatelným dopadem

v celé záležitosti. Tím byl také motivován velkorysý přístup vlády

ČR uhradit ozdravná opatření a případně i vykoupit objekt.

Míra 2aviněnosti

Radikální majitelé požadovali mimo jiné i vyhledání a potres-

tání viníků. Středočeská krajská prokuratura případ prošetřila, ale

dosud nedošla k závěru - formulace obvinění asi není jednoduchá.

Zákaz používání škváry vydaný hygienickou službou a ministerstvem

zdravotnictví kolem r. 1960 nebyl podložen žádným platným limitem,

proto se závod mohl odvolat proti zákazu a zavázat se mimo jiné k

výběru méně aktivní škváry z haldy. Tehdy se posuzovalo jen zevní

ozáření, a to podle dosti subjektivních hledisek: o radonu v bytech

3e tehdy ještě "nevědělo". Radiační expozice v tehdy stavěných do-

mech není tak vysoká jako v domech START, a to ze tří důvodů - re-

lativně menší množství materiálu, lepší tepelná izolace a větší

plýtvání teplem. Typově byl START řádně schvalován, neposuzovalo se

ovšem místo výroby /vyráběl se i v Brně a Jižních Čechách/. Nebylo

řešeno ani nesplnění tepelně-izolační normy, ani si nikdo nestěžo-

val, ačkoliv to musel poznat no účtu za palivo hned po první zimě,

tedy v zákonné lhůtě pro reklamaci. V dob<*; levných topných médií

/před ropnou krizí a před jejím dopadem ns nás/ byla i radiační ex-

pozice pod zásahovou úrovní.

Někteří vidi viníka v komunistickém režioiu. K obdobným přípa-

dům doálo ale ve Švédsku, v USA, v Kanadě, v Eeneluxu i jinde. Pří-

činy byly jiné, ale výsledek zhruba stejný. Snad nikde na světě

však žádná vláda nenabídla postiženým majitelům výkup objektu.
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Ozdravná opatření v domech START

Ozdravení domů START z hledisek ochrany před zářením je prove-

ditelné, a to celou řadou zpŮ3Obů. Vznikla i řada firem, které 9e

na tato ozdravná opatření specializují. Demolice objektu tedy roz-

hodně není nutná. U ozdravných opatření je váak nutno rozlišit

opatření proti fotonovému záření a opatření proti radonu.

A/ Opatření proti záření ze stěn

Zvýšeně vyzařují jen ákvárobetonové panely umístěné převážně

jen v obvodovém zdivu. K překročení zásahové drovně 2 uSv/h ve

vzdálenosti 0,5 m od stěny dochází zcela výjimečně a lokálně. Sní-

žit tuto expozici je možno v zásadě jen dvěma způsoby:

1/ Snížit dobu pobytu u těchto stěn, t.j. neumísťovat tam postele

a sedací nábytek /přemístit jej k vnitřním příčkóm/ a naopak umís-

tit k nim jiný nábytek /skříně, nábytkové stěny, televizor, rádio

ap./. Je to jisté omezení v rozmisťování nábytku nebo užívání míst-

ností, ale viděl jsem řadu domů START, kde rozmístění bylo velmi

estetické a tuto zásadu splňovalo. Dobrou radu může poskytnout by-

tový architekt.

2/ Snížit ozařování stínící vrstvou, nejlépe přizdívkou alespoň na

půl cihly /dá se kombinovat 3 trvalou protiradonovou barierou/. To

sice zmenši poněkud podlahovou plochu, ale je to řeáení trvalé a dá

se i architektonicky využít /umístění nepřímého osvětlení ap./. Né-

kdy navrhované stínění olověnými plechy je velmi nákladné a k tomu

nepřiměřeně málo účinné. Rovněž výměna nejaktivnějších panelů je

nákladná a neúčinné, nebol po výměně jednoho panelu bude třeba hned

sousední panel tím nejaktivnějším.

Obtížná odstranitelnost zevní expozice by váak neměla užívate-

le domů START tížit. Volba H v /příkon fotonového dávkového ekvi-
Dit* X

valentu ve vzdálenosti 0,5 ra od povrchu panelu s maximální konta-
rainací/, používaný jako kriterium, byl v.ybrón téměř krajně opatr- "•

nicky. Každý uživatel domu o tomto místě s maximální expozici ví

/nebo se může dovědět/ a může v něm nepobývat. Daleko reálnější je

průměrná zevní expozice v domě, a ta je poloviční až třetinová vůči
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H . Některé majitele domů START znepokojila snadná detekovatel-
nost fotonového záření /zdánlivě jednoduchým přístrojem se zvukovou
indikací, asi jako detektor kovu při kontrolách na letištích/. Po-
dobně lehce /a případně i se zvukovým doprovodem/ se váak dá stano-
vit i kontaminace vzduchu dceřinými produkty radonu. SnBdné dete-
kovetelnost je pravé vlastnost radioaktivity, neměla by se z toho
váak paušálně vyvozovat zdravotní závažnost.

B/ Opatření proti radonu

Pokud jde o protiradonová opatření, jsou v zásadě možné tři
postupy /a jejich případné kombinace/:

1/ Zvýšená nucená infiltrace vzduchu, nejlépe přetlaková, s možnos-
tí ohřevu vzduchu a 3 rekuperecí tepla. Toto řešení je ověřené a u-
možňuje snížení hladiny radonu i pod běžnou úroveň, rychlý náběh
tepelné pohody v domě, případné automatickou regulaci Si programo-
vání režimu. Nevýhodou metody je případné nasávání nefiltrovatel-
ných venkovních pachů. Trvalé provozní náklady se Částečně vracejí
v Úspoře na topení v přechodných obdobích.
2/ Snížení exhalace radonu z obvodových stěn nějakou bariérou /hli-
níková folie, kombinovaný nátěr ap./, např. v kombinaci s přizdív-
kou. Bariéru je ovšem nutno nanést na všech škvárobetonových pane-
lech od suterénu až po střechu včetně schodiště a nebytových pros-
torů. Dosavadní nezdary tohoto opatření jsou vysvětlovány Špatným
provedením nátěrů a nepokrytím všech exhelujících povrchů a jeho
účinnost a trvanlivost nebyla dosud komisionelné stanovena.
3/ Zateplení domu zvenku při současném obnovení přirozené infiltra-
ce vzduchu odstraněním kovotěsů /a pod./ z oken a dveří. Mírné zvý-
šení exhalace se bohatě kompenzuje zvýšenou infiltrací. Toto řešení
zatím snad nebylo vyzkoušeno.
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Obr.l Montovaný rodinný domek STARE; n.p.Prefa Hýalcov
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Obr.3 Kumulativní frekvence (v %) domů s ekvivalentní ob-
jemovou aktivitou radonu a . (v Bq/m ) niŽaí než hodnota
na ose x; logaritmicko - normální stupnice; porovnání ex-
pozice populace ČR a uživateli domů START
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Obr. 2

Soubor 367 měření H ^ ^ a a g k y v domech START (ví KHS,

1988-90) a naznačením hranie pro 68% a 95% výsledku;

koeficient korelace r = 0,28 a hranice pro součtové

kriterium s = O , 5 ; l ; 2 a 3 . Lze porovnat s očekávanou

expozicí aeltv = 60 Hfflax při hygienicky doporučené vý-

měně vzduchu 0,3 h~ .
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FYZIKÁLNÍ PODKLADY PRO VYHLEDÁVÁNÍ ZDROjfl RADONU V DOMĚ

RNDr. Josef Thomas, CSc.

Státní zdravotní tfstev

Praha

Řeáení radonové problematiky v domech znamená:

a/ vyhledávat domy s nepřiměřeně vysokým zdravotním rizikem z ra-
donu a ozdravit je z tohoto hlediska; je to tedy "krátkodobý"
úkol na zhruba 10 let

b/ zabránit preventivními opatřeními, aby se nadále takové riziko-
vé domy stavěly, neboli aby se radonové hledisko při navrhování,
stavění a užívání domů stalo stejně běžným, jako požadavky na
tepelnou pohodu, dostatek světla, nízkou vlhkost, ticho atd.;
to je úkol trvalý, ale tím se tato stal nezabývá.

Ozdravování stávajícího domovního fondu z hlediska radonu v ČR
sice už započalo, ale zdaleka neprobíhá tak rychle a kvalitně, jak
by bylo zapotřebí. Rizikové domy ae zjišlují plošně rozmístěnými
integrálními radonovými detektory /v součinnosti hygienické služby
s místní správou/, a to s preferencí oblastí s vysokým radonovým
rizikem z podloží a domů s nižáí kvalitou základů. Aby v takto na-
lezených rizikových domech bylo možno přikročit k racionálním a e-
fektivním protiradonovým opatřením, je nutno v těchto domech najít
konkrétní příčinu zvýšené objemové aktivity radonu, najít zdroj ra-
donu. Tomuto postupu se říká radonová diagnostika domu /nebo rado-
nová prospekce/ a spočívá

- v identifikaci zdroje radonu, zda je zdrojem podloží, stavební
materiál, voda, nebo jejich kombinace,

- v lokalizaci zdroje radonu, kde jsou hlavní a vedlejší cesty

vstupu radonu do objektu,

- v kvantifikaci zdroje radonu, kolik radonu danou cestou vstupuje
a jak se v domě šíří.
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Hlavními typy zdrojů radonu v domě jsou:

- podloží, ovšem v součinnosti 3 kvalitou /nebo spíše nekvalitou/

základu domu,

- stavební materiál, hlavní a vedlejší,

- voda a množství a způsob jejího užití.

Radon ze stavebního materiálu

Rizikový stavební materiál, t.j. s nepřiměřeně vysokým obsahem

radia / Ra/ 5i vysokou plošnou exhalací, Lze větáinou lehce loka-

lizovat a kvantifikovat změřením dávkového příkonu fotonového ráče-

ní na povrchu zdí, podlah a stropů v pobytových místnostech nebo v

základech domu. V ČR známe zatím jen tři významně kontaminované ma-

teriály:

- v Jáchymově byl v minulém století použít odpad z výroby uranových

barev do malt a omítek, jde řádově o 100000 3q/kg; materiál se a

domů musí odstranit,

•» v Rynholci byla v 50. až 7C. letech zpracována elektrárenská

Žkvára do pórobetónových blokii a panelů, obsahuje až 4000 Bq/kg*

.-:'•> v n í ozáření v místnostech leží váek pod zásahovou úrovní,

- v Tru ti :•;•?• byl rovněž v 50. až ?o„ letech zprscován elektrárenský

popílek do pórobetónových bloků, obsahuje ač )000 Bq/kg; materiál

lže sice prostřednictvím fotonového záření bezpečně .identifikovat,

nevyžaduje vSak ochranu z hlediska strního czáf-eni.•

Pro srovnání: dnešní /přísný/ limit pro stav-hní materiál hromadné-

ho užití je 120 Bq/kg a zřídka kdy dochází k jeho prekročení.

Distribuce těchto rizikových stavebních Materiálů je zmapována

a lešení bylo zahájeno. Z rozsáhlého měření vš«ch možných surovin í

stavebních materiálů v ČR i SR od r* 1964 vyplývá, že výakyt nája-

kého dalšího druhu rizikového stavebního materiálu je málo pravdě-

podobný.

Radon z vody

Průzkum obsahu radonu v pitných vodách byl rovněž zahájen,

takže závěry jsou jen předběžné. Radon ae a vody pří užívání /apr-
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chování, praní, vaření ap./ uvolní do vzduchu v domě e tak může
přispět k riziku. Kalkuluje se a poměrem voda:vzduch = 10 :1 při
hromadném zásobování vodou. Zakázané objemové aktivity radonu ve
vodě /dle Vyhl. 76/91/ nad 1000 Bq/1 ae vyskytují velmi zřídka.
Většinou stačí požadovat deemanaci v úpravně vody. Průzkum studno-
vých vod bude plánován v budoucnu. I když je nutno počítat s vyááím
obsahem radonu v studnových vodách, bývá většinou výrazně nižáí i
spotřeba vody. Zatím nebyl nalezen žádný alarmující případ.

Radon z podloží

Nejrozšířenějším a nejzávažnějším zdrojem radonu v domech věak
je podloží. K tomu, aby se tento zdroj nejen správně lokalizoval a
kvantifikoval, ale i efektivně potlačil, je nutné se s ním dobře
seznámit.

Potenciální radonové riziko podloží

Základním jevem pro pochopení závsžnosti radonového rizika
podloží jsou vysoké objemové aktivity radonu /dále jen OAB/ /v Bq/a?/
v půdním vzduchu, ležící v rozpětí od řádově 1000 až do řádově
1000000 Bq/nr /čili od kilobecquerelů do megabecquerelů v kubickém
metru/. To se dá snadno stanovit podle vlastností, struktury a geo-
logického původu půdy.

ap = í í a R a / ' f = 2 0 0 0 - 0 » ' •50/0,2 = 50000 Bq/m3 = 50 kBq/m3

Í kde je
f - hustota půdy, v kg/nr

; % - koeficient emanace /bezrozměrné číslo/; udává část atomů rado-
|; nu, které se po vytvoření /přeměnou radia/ uvolnily z pevných,

ale disperzních částic půdy /písek, jíl ap./ do vzduchu a vlh-
I kostní vody mezi částicemi; koeficient emanace je silně zévis-
% lý na vlhkosti půdy

%. a u - hmotnostní aktivita radia v půdět Ha
| 6 - porozite půdy /bezrozměrné číslo/, udává frakci objemu vzduchu
I mezi částicemi půdy, přičemž rozhoduje porozita komunikační,
i prosávatelné.
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Uvedený číselný příklad ilustruje závažnost jevu pro běžnou půdu

žulového původu. Vztah platí jen v dostatečné hloubce pod povrchem,

u neprosávané půdy a v ustáleném stavu, do nřhož se dostává s polo-

časem radonu 3,8 dne.

Vztah platí nejen pro půdu, ale i pro vzduch v pórech staveb-

ního materiálu /cihla, beton/. Ty naštěstí /až na pórobeton/ nejsou

tak propustné jako půdy, ani tak rozsáhlé jako půdní reservoár pod

domem.

Nasávání radonu z podloží do domu - komínový efekt

To podstatné je však důvod, příčinfl, princip, fyzikální zákon

nebo mechanismus transportu radonu z podloží do domu. Je to známý

komínový efekt . Teplý vzduch v domě je lehčí než studený venkovní

vzduch, teplý vzduch stoupá podle Archimedova zákona výš, ale tím

vytváří v přízemí e v podsklepení podtlak, který nasává, co nasát

může. Má-li možnost, pak nasává venkovní vzduch. Pokud se dveře a

okna v přízemí e ve sklepě utěsní /zvětší se hydrodynamický odpor/,

tak podtlak nasává půdní vzduch z podloží, jsou-li v základech ne-

těsnosti. Ale v menáí míře prosávé i neporušené základové zdivo.

Jde teuy o fyzikální zákonitost stejnou, jeko stoupání teplovzduš-

ného balónu nebo stoupání kouře z hořící cigarety, což každý zná.

Jde-li o fyzikální zákon, je možno zákonitost napsat: podtlak

p /v Pa/ vzduchu uvnitř domu oproti tlaku venkovnímu je dán výrazem

p = 0,04 h T

kde h /v m/ je výška domu /komínu/ a T /v °C/ je rozdíl teplot v do-

mé a venku. U rodinných domků se tedy komínovým efektem vytváří

podtlak až desítky pascalů /ve 3tarých jednotkách až desetitisíciny

atmosfér/. Jsou to tlakové rozdíly desettisíc až tisíckrát menSí

než ty, které způsobují změny počasí a trápí revmatiky, ale atačí

na zamoření vzduchu v domě radonem, pokud jsou základy netěsné a

pokud je pod domem bohatý reservoár radonu. K zamoření stačí i malá

netěsnost, je-li reservoár radonu vydatný, a při velké netěsnosti

stačí i méně vydatný reservoár. Přitom bahatost radonového re3ervo-

áru je dána vysokou OAB v půdním vzduchu /vysoký obsah radia, vyso-

ký koeficient emanace, nízká, ale ne příliš nízká pórovitost a při-

S
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měřená vlhkost/ a vysokou propustnosti /ne přília malá disperzita

a malá vlhkost půdy/. Příliš velká propustnost půdy vede však zase

k rychlé desaturaci při proplachování půdy atmosférickým vzduchem.

Na vytvářeni podtlaku dole v domě se vedle výšky domu podílí i cel-

ková stavební dispozice domu, přepažení na schodištích, stupeň ne-

těsnosti oken a dveří, propustnost stropů, těsnost a orientace dve-

ří do sklepa, těsnost komínů, topný systém i režim užívání domu atd.

Nasávání půdního vzduchu je možno ilustrovat příkladem. Mějme

v základech otvor o ploěe S /v m / - prasklina v betonu, netěsnost

kolem svislých íi vodorovných prostupů ap. Při podtlaku p dává Ber-

noulliho zákon /p + fv/2 = konst./ přísun Qn /v wr/s/

V
kde £v je hustota vzduchu, fv = 1,27 kg/m3. Otvorem S = 1 cm =

= 1.10*4m2 při podtlaku p = 1 Pa tedy vtéká do domu Q p = 1.3.1O"
4

var/a půdního vzduchu rychlostí v = Qp/S_ = 1,3 m/s. A při výäe uve-

dené OAR a = 50 kBq/m je rychlost přísunu aktivity radonu Á =

• Q pa p = 6,35 Bq/s.

Pokud se nad základy nachází místnost o podlahové ploäe S /v

m / a objemu V /v m3/ s výměnou vzduchu k /v s"1/, tak se v ní

ustálí OAR a /v Bq/m3/

a = Á/V k

la
3

Pro náá příklad a V = 60 ra3, k = 0,3 h"' = 8,3.1O"5s"1 pak vychází
3a = 1270 Bq/m

Celkový průtok Q /v ar/s/ vzduchu místností je Q = V.k, takže
OAS v místnosti se dá napsat jako

a = ap.Qp/Q

čili jako OAR půdního vzduchu násobená frakcí celkové výměny vzdu-

chu, která se realizuje přes podloží, tedy půdním vzduchem. Závis-

lost je v grafu 1 uvedena jako nomogram a umožňuje ocenit závažnost

OAP půdního vzduchu a netěsnosti základů při těsnosti oken ve skle-

pě, domovních dveřích ap.

Podtlak v domě způsobený větrem

Bytostné funkce domu je v ochraně před chladem a větrem.
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Teplejší vzduch způsobí komínový efekt, neboli podtlak. Obtékání
domu větrem váak vede podle Bernoulliho zákona rovněž k vytvoření
podtlaku, aproximativně

kde v /v m/a/ je rychlost větru; např. pri v = 5 m/o vznikne uvnitř

domu podtlak p = 16 Pa. Distribuce tlaků a dopad na OAR v domě je

váak složitější /přetlak ne névětrné straně, pulzní charakter větru,

zvýšený průtok domem ap./.

Důsledky pro měření radonu v domě, pokud zdrojem je podloží

Závislost sacího účinku na teplotním rozdílu uvnitř a vně domu
nebo na rychlosti větru má ř«du vážných důsledků. Je-li na jaře, v
létě či na podzim např. rozdíl teplot malý či nulový /nebo dokonce
záporný - v domě je chladněji než venku/, nenasává dům půdní radon
a expoziční situace bude příznivá. Pro zjiálování radonového rizika
v domě je to nejméně výhodná, až kontraindikovaná situace - měření
by vedlo nejspíše k falešně negativnímu závěru. Tuto aezonní závis-
lost je nutno překlenout, nejlépe celoročním integrálním měřením.

•,j To se váak nehodí k radonové diagnostice. Jinou možností je přecho-

] dné vytvoření vhodných podmínek pro měření:
I - zBtopit v domě, byt i v létě, nebot sacím motorem není ebsolutní
\. teplota, ale diference; je lhostejno, zda je venku 0°C a v domě 20
| °C, či venku 20°C a v domě 40°C,
\ - vytvořit podtlak uměle, např. osadit dveřní róm fólií s vestevě-
' ným ventilátorem.

: Přirozené podmínky panují váak v domě jen v topné sezóně. I

' kdyby v netopné sezóně byl přísun radonu nulový, a tedy prakticky
' nulová i OAR v domě, tak vzhledem k přibližné rovnosti délek netop-

í né a topné sezóny je roční průměr OAR přesto zhruba polovina hodno-

I ty OAR z topné sezóny. Dá se tedy při letním měření radonové riziko
t zásadně podcenit.

Vedle sezónní variability OAR je při měření rovněž nutno dbát
na denní variabilitu OAR, danou rozdílností teplotního a větracího
režimu domu ve dne a v noci. Jde o to, zda převládá výměna vzduchu
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nebo přísun radonu. Většinou je denní minimum OAR dáno nižším pří-

aunem radonu a vyäáí výměnou přímou infiltrací /dům je dole otevře-

ný/ a noční maximum nižší výměnou a vyšSím přísunem /dům dole uza-

vřený, ale otevřený nahoře/. Měřit OAP je nutno integrálně alespoň

24 hodin, lépe však několik dnů a nejlépe kontinuálně. Pro výklad

časového průběhu je pak vhodné znát harmonogram činností v domP,

průběh teplot venku a uvnitř, nejlépe i průběh rozdílů tlaků venku

a uvnitř, záznam o změnách počasí /vítr, směr větru ap./. Pro po-

chopení distribuce radonu v domě /přinejmenäím v jednotlivých pat-

rech/ je nutno vysledovat cesty proudění vzduchu od základů po pů-

du, 28 bezvětří í při vetru, atd.

HTovní a vedlejií eeaty vstupu radonu z podloží do domu

lírteleic radonové diagnostiky ovšem není podrobní- vysvětlit den-

ní a äezótmí průběh OARV ale určit místa vstupu radonu /půdního

vzduchu/ s určit alespoň pořadí závažnosti jednotlivých vstupních

cest.

Hlavními cestami vstupu /nasávání/ radonu do domu jsou:

" prkenné podlahy nepodsklepených místností

i - íjeutésněné prostupy přívodů vody, plynu, dálkového topení nebo
: kanaliza iní vody ap,

- suché guly, jímky a drenéže spodní vody ap.

;. - odtržené podlahy od r.di , praskliny v podleze ap.

I •• stuďViik;;' ve sklepS, prechodné jarní pramínky vody ap.

j'. VixPejíťrni cestami vstupu radonu do domu pak jsou:

i •• pľ-osníí -.dro;ie /slabá, nekvalitní, propustmi podlaha, dusaná hlína,

I volní kladíífié cihly ap./

" - svislé střr.y pod úrovní terénu, případně ve svehu, vlhké stíny an,

i.

k Hlavní cesty V3tupu jsou tedy spíS nasávacími místy, kdežto

| vedlejší cesty fungují spíš jako Sootné bariéry proti difúzi radonu.

| Je nutno si uvědomit, že po uzavření hlavní cesty 3e vedlejší cesta

I může stát tou dostatečné závažnou. Hlavním postupem pro hledání

cest vstupu půdního radonu je tedy důkladná prohlídka vSech kontak-

tních ploch domu s podloSím podle uvedených tipů.
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Při fungujícím komínovém efektu /ještě snáze při uměle vyvola-
ném větším podtlaku/ lze měřit rychlost proudění v místě vstupu /a
podle plochy otvoru stanovit Q / i zněřit OAR /odebrat väak jen ma-
lé množství vzduchu, aby se nezředil vzduchem okolním/. Takto kvan-
tifikovaný zdroj se pak může porovnat se součinem OAR a výměny
vzduchu odečteným z časového průběhu OAR.

Z popisu radonové diagnostiky zdrojů radonu z podloží je tedy
zřejmé, že je to zatím spíá uměním než rutinou.

i

I
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Závislost a = a„.Q /Q objemové aktivity radonu a (v Bq/ar)
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na objemové aktivitě radonu a (v Bq/m ) půdního vzduchu a
frakci Q /Q nasávaného půdního vzduchu z celkového průtoku Q
vzduchu přízemní místností; je naznačena zásahová úroveň
400 Bq/nr (pro radon)
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DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI S PROTIRADONOVÝMI OPATŘENÍMI V OKRESE JIHLAVA

Ing. Jiří Vondrák, CSc.

Okresní úřad Jihlava

Ihned po uvolnění informační bariery jsme hledali kontakty na

organizace, které by zajistily měření radonu v jednotlivých lokali-

tách soustředěné výstavby. Nebylo dost informací. Měli jsme jen ne-

jasné tušení o tom, že v našem okrese je radonové riziko dosti zna-

čné. Potvrzovala to měření radonu ve vodě, prováděná péCí okresního

hygienika.

Proto byla přijata nabídka Geoindustrie Černošice /původně Ge-

oindustrie Praha/ na provedení vyhledávacího orientačního měření,

které se však uskutečnilo až v r. 1991. Protože jsme neměli vůbec

žádné znalosti ani zkušenosti, pokoušeli jsme se nalézt alespoň ně-

jaké kriterium pro stanovení míst měření. V prvé řadě byly vybírány

domy v místech někdejších stříbrných dolů, anebo poblíž míst pláno-

vané těžby uranové rudy. Současně jsme se snažili ve spolupráci s

p. dr. Wa33erbeuerem /okresním hygienikem/, který již po několik

let sledoval zdravotní stav obyvatelstva, orientovat měření do míst

většího výskytu onemocnění rakovinou. Na základě toho bylo vybráno

v 1* fázi 27 domů v Jihlavě. Po té byla provedena ještě samostatná

měření 3 domů. V Polné bylo vybráno Městským úřadem celkem 7 domů

a dvě lokality soustředěné výstavby rodinných domů. V Třešti bylo

provedeno měření v 7 domech a v Telči v 6 domech a ve 3 domech v ob-

ci Mysletice.

Všechna tato měření byla provedena Geoindustrií Černoáice pí

RNDr. Ludmilou Morvicovou a o všech je k dispozici solidní zpráva.

Měření objemové aktivity radonu v objektech bylo provedeno scinti-

lační metodou přístrojem RDA-200 fy Scintrex, kalibrovaným v IHE

Praha a v referenční laboratoři ÚHP v Kamenné. Dávkový příkon gama

záření byl zjišiován přístrojem HKP-1-2, kalibrovaným v radionukli-

dové laboratoři Geoindustria Černoáice.

Při tomto průzkumu nebyl nikde.zjištěn dům, jehož zdi nebo ji-
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né konstrukce by byly zdrojem záření gama. Měřené hodnoty byly ves-
měs na úrovni hodnot pozadí. V Jihlavě byly z oněch 30 domů naměře-
ny vyšší hodnoty objemové aktivity radonu jen ve 2 případech a bylo
nutno provést stavební opatření. První z nich je dům ve steré zá-
stavbě /tehdy ještě majetek býv. PBH/, kde v obytné místnosti byla
dřevěná palubková podlaha přímo na násypu bez jakékoliv podkladové
vrstvy. Ve druhém případě jde o starší dům situovaný v těsné blíz-
kosti jednoho ze starých stříbrných dolů. Zde i přes právě dokonče-
né důkladné opravy byla naměřena ve sklepním prostoru /416 Bq m"^/
a v jedné ložnici /543 Bq m"3/ znafiné objemová aktivita. I když ek-
vivalentní objemová aktivita je nižší, přesahuje v ložnici přípust-
nou hodnotu o 85 Bq m~^ a proto bylo doporučeno provedení sanace.

V dalších 7 případech byla zjištěna přítomnost radonu a doporučeno
provést měření integrálními dozimetry.

V Polné byly zjištěny dvě budovy s vyššími hodnotami. ProtoZe
jde o budovy veřejné - základní škola a mateřská škola - byly naří-
zeny stavební úpravy, které jsou již realizovány. V základní škole
v Komenského ulici byla v té době prováděna plynofikace. Otvory ve
stěnách a v podlaze pronikal do budovy radon z podloží /600 Bq ur~ /.
Ve Štěrbině podlahy dílny naměřeno 720 Bq m . Radon byl zjištěn, i

o podlaží výše. V mateřské ákole na Podhoře byl zjištěn radon ve
dvou ložnicích dětí. I když šlo o hodnoty relativně mírné - 29 a
32 Bq m , byla hledána příčina. Ve spáře mezi podlahou /dřevotřís-
ka na betonovém podkladě/ a stěnou bylo naměřeno v jednom případě
70 a ve druhém >00 Bq m f a proto bylo doporučeno provést sanaci.
Radon byl zjištěn i ve sklepě veřejné knihovny.

V Třešti byly naměřeny vyšší hodnoty v 1 domě ve 3 bytech, je-
jichž podlaha je přímo na rostlém terénu. V jednom bytě objemová
aktivita radonu přesahuje přípustné hodnoty /354 Bq m / 8 ve dvou
je doati vysoké /161 a 172 Bq m"3/, a proto byla doporučena sanace.

V mateřské Škole v Luční ulici zjištěna přítomnost radonu ve 3 od-
děleních. Ekvivalentní objemová aktivita se pohybuje od 42 do 58
Bg m"^.

V Telči byly vyšší hodnoty /412 Bq m / naměřeny v zasedací
síni radnice.

V celku lze říci, že přítomnost radonu byla zaznamenána téměř
všude. Ovšem hodnoty přesahující předepsanou mez byly nalezeny jen
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taa, kde je určitá stavební porucha. V Sud e tam, kde je provedena
řádná izolace proti zemní vlhkosti, je koncentrace radonu nízká.
Potvrdila to měření vzduchu v domovních revisnlch Šachtách kanali-
zace, kde po bezprostředním odkrytí byla naměřena vysoká hodnota
/i přes 500 Bq m /, ale po velmi krátkém vyvetraní byla hodnota
ji2 na úrovni pozadí.

Přítomnost radonu v půdním vzduchu v podmínkách našeho okresu
dokládají i měření radiační zátěže základových půd v Polné v loka-
litách Kateřinov a Jungmannova. Objemová aktivita radonu se pohybu-
je v rozmezí 0 - 3 7 kBq m"^ a 0 - 50 kBq m"^ /Kateřinov/.

V okrese byla provedena řada měření radonu v rozestavěných ro-
dinných domech, díky Iniciaci Výzkumného ústavu stavebních hmot Br-
no. Na základě těchto měření bylo přistoupeno k prvním sanacím, což
bylo impulsem k tomu, aby se celá akce rozběhla. V současné době
byl již příspěvek poskytnut 10 žadatelům v úhrnné výäi 383.857 Kčs,
tj. v průměru 38.385 Kčs na jednoho. Bohužel, nedaří se přimět ob-
čany k dalším měřením na vlastní riziko a tak v současné době po-
skytování příspěvků stagnuje.

Literature

1. Morvicová, L»., RNDr.: Jihlava - orientační zjištění radiační zá-
těže vybraných objektů, Geoindustria Černoäice, 1991
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Hodnocení základových půd z hlediska Bn rizika

3. Vondrák, J.: Radonové riziko. Jihlavské listy 21.6.1991
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S T O P O V É D E T E K T O R Y

ing.Ivo Burian'

Ústav hygieny prace UP

Pŕíbram-Kamenná

ÚVOD

V současné době je ve světě používáno asi 15 systémů umož-
ňujících měřit radon a jeho dceřiné produkty, přičemž v České
republice je jich aplikováno asi 12. Některé z nich umožňují
merit okamžitou hodnotu objemové aktivity, jiné si tyto
okamžité hodnoty zaznamenávají do paměti jako sérii výsledků
(kontinuální metody). Dalži jsou schopny určit průměrnou hodno-
tu pro určitý časový interval, kdy jsou v provozu (integrální
metody).

Pro zajímavost je uveden přehled metod a přístrojů (příst-
roje z dovozu jsou uvedeny kurzívou).

radon/okamžité scintilační komory (LUK,RDA)
ionizační komory

radon/kontinuálni [Honeywell)
radon/integrální stopové detektory v difuzních komůrkách

elektrety (EVR)
termoluminiscenční detektory v el.poli
depozični folie?
aktivní uhlí?

dceřiné produkty/okamžité odběr přes filtr (RP-106,PSDA)
dceřiné produkty/kontinuální....kontinuální odběr a měřeni

)
i dceřiné produkty/integrální stopové detektory
1 aktivní osobní dozimetry

| Pro zjištění stavu v existující (pobytové) místnosti se v
' české republice posuzuje ekvivalentní objemová aktivita radonu
• (EOAR). Toto je veličina, která je spjata s objemovými
& aktivitami dceřiných produktů tak, aby vyjadřovala jejich zdra-
té votní "škodlivost" (EOAR= 0.1*aRaA + 0.52*aRaB + 0.38*a R a C).
jíl Limitující je průměr 200 Bq.m .
fi Ovšem měření objemové aktivity radonu (plynu, ž něhož dce-
| řiné produkty radioaktivním rozpadem vznikají) je významné
|f také. V některých státech dokonce pro posouzení stavu v
| existující místnosti je zjišťován průměr této veličiny. V ČR
Ř je uvedena ve Vyhl.76/91 ekvivalentní objemová aktivita radonu
I proto, že se jedná o veličinu, která popisuje možnost
I zdravotního poškození vhodněji.



- 132 -

Objemová aktivita radonu je zjišťována v půdním plynu pro
kategorizaci (stavebního) pozemku z hlediska rizika emise
radonu z podloží.Dále pak je zjištována objemová aktivita
radonu ve vodě a to obdobně jako objemová aktivita radonu ve
vzduchu tím, že se voda probublá a radon je převáděn do
vzduchu. Mimo podloží a vodu je většinou pokládán za významný
zdroj stavební materiál. Zde je sice možno zjišťovat plošnou
nebo hmotnostní rychlost emise radonu ze vzorku (stavebního)
materiálu, ale většinou se postupuje jinak. Vyhl.76/91 totiž
uvádí, že je třeba dodržovat limit pro hmotnostní aktivitu
R a 2 2 6 (mateřský nuklid pro radon). Gamaspektrometrické měřeni
radia je sice přístrojové náročnější,ale je možno ho automati-
zovat.

Pro pochopení některých problémů spjatých s měřením radonu
a jeho dceřiných produktů bude na místě ozřejmit jejich
chování. Radon vznikající rozpadem radia je inertní plyn, který
se neváže na obklopující hmotu a lehce ji může difundovat. Je
tedy možné, že radon nalezneme dosti daleko (metry) od místa
jeho vzniku (vzhledem k jeho relativné dlouhému poločasu 3.8
dní). Pokud jsou v materiálu makroskopické prostory, kterými
vzduch proudí, pak se může jednat i o kilometry - na příklad v
dolech. Naopak dceřiné produkty jsou charakteru pevné látky.
Při vzniku jsou elektricky nabité a rychle se deponují na
plochy. Pokud je tato plocha např. stěnou, většinou na ní
zůstávají a nejsou předmětem našeho zájmu. Část se ale deponuje
na aerosoly,které jsou v každém prostředí. Spolu s tímto
prachem zůstávají ve vzduchu a jsou vdechovány. Vzhledem k
popsaným jevům není např. možno v půdním vzduchu nalézt dceřiné
produkty (póry v půdě jsou většinou malé a dceřiné produkty ul-
pívají na jejich povrchu). Proces depozice na plochy je
podstatný při objasnění některých jevů v oblasti stopových de-
tektorů.

V dnešní době se do ČR přenesl radonový boom,který trvá na
západ a sever od nás (USA,Švédsko) už několik let. V
dokončovaném systému se předpokládá, že každý,kdo bude provádát
měřeni veličin a šetření spjatá s radonem má tzv. Osvědčení hy-
gienické služby (které potvrzuje, že výsledky bude uznávat).
Jako jeden z podkladů pro tato Osvědčení bude srovnání s Refe-
renční laboratoří hygienické služby ČR pro měření radonu a jeho
dceřiných produktů, aby zjišťované hodnoty byly celostátně jed-

' notné. V dobé konání této akce snad už bude substituováno
Státní metrologické středisko, kde bude podle zákona 505 nutno

p přístroje "navazovat".Adresa obou pracovišť je totožná a je
't uvedena výše.

f NUTNOST INTEGRÁLNÍCH ZJIŠTĚNÍ

1 Reprodukujeme část propagačního materiálu National
i Radiological Protection Board v Anglii, kde je ukázáno
\ demonštratívne, jak se radon chová v místnosti:

I
li
h
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Průběh během dne

x x
X X

X X
X X

X X X X X
X X

X X
X 5C X

půlnoc půlnoc
A B C

Koncentrace se mění v důsledku větrání - v čase A se rodina
probouzí a větrá, v dobé B se vrací ze školy a práce, v čase
C uléhá. Jedná se o typický průběh, mohou ale existovat zcela
opačné případy, kdy větrání není intenzivní a změny toku radonu
do místností převažují.

Průběh během měsíce

x x
X X X

X X
X X

X X
X X X X X

X X X X X X X
X XX X X

1. 30.

Ke změnám dochází v důsledku změn barometrického tlaku (rozdílu
tlaku mezi místností a podložím), teploty, větru atp. Jedná se
jen a jen o ukázku kolísání, být situace

Průběh během roku

x x

X X

leden prosinec

Obdobný průběh bude asi platný pro celou střední Evropu.

Podobných grafů má hygienická služba k dispozici celou řadu.
V některých případech se největší a nejmenší hodnota (a to ne-
vyvolaná úmyslně nezvykle silným větráním) liší lOOOkrát. Pos-
lední obrázek ukazuje průběh v uzavřeném pokoji v Jáchymově.
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EOAR

500 Bq.m"3

20 Bq.m"3 x x x x x

x x
x x
x x
x x
x x

X X
X XX

20 02 08 14 hodin

Ze všech těchto grafů je zřejmá velice nízká věrohodnost odhadu
průměru pomocí měření hodnoty v jediném čase. Obvykle sice
maximální hodnota je v časných ranních hodinách, ale poslední
obrázek ukazuje, že tomu tak není vždy.

Bylo by tedy možno postupovat následujícími způsoby:
a. Vykonávat řadu měření okamžitých hodnot (ale jak provádět

měření v noci i kdyby si byl majitel objektu měření schopen
a ochoten provádět sám ? - měření není složité a přístroje mají
cenu kolen 30.000 Kčs)

b. Užít kontinuální zařízeni (pomocí kterých byly zjišiovány
uvedené průběhy). Kapacita paměti není dostatečná pro rok a
tímto je využit drahý přístroj (100.000 Kčs) pro jednu
místnort!

c. Použít metody umožňující zjištěni krátkodobého průměru
(elektrety, kontinuální zařízení atp.) s tím, že pokud je
akutní potřeba informace, musíme se smířit s tím, že bude
zatížena větší než požadovanou nejistotou. Hygienická služba je
nucena tyto přístupy akceptovat, když společnost požaduje (byť.
nepřesný) rychlý odhad.

d. Užít metody, které dovolují určit celoroční průměr.

INTEGRÁLNÍ METODY

; Poměr mezi objemovou aktivitou radonu a EOAR (jistým
: způsobem průmérovanou objemovou aktivitou dceřiných produktů

radonu) je silně závislý na mnoha okolnostech. Bylo popsáno, že
; dceřiné produkty většinou ulpívají na površích. Zda zůstávají

ve vzduchu (vázány na aerosol) nebo na stěnách místnosti atp.
záleží na koncentraci aerosolu (prašnosti), vlhkosti, podílu

r plochy k objemu, distribuci elektrického náboje. Většinou je
ľ objemová aktivita radonu asi 2 (až 3) krát vyšší než EOAR. Byly
P ale nalezeny případy, kdy je poměr 1 (velké prostory) nebo 10
: (silné větrání). V případech akutního požadavku znalosti
ř; situace nutno přijmout předpoklad poměru 2, pokud užíváme
|/ zařízeni, zjišťující integrálně objemovou aktivitu radonu -
| odvozená hodnota z Vyhl.76/91 bude tedy 4 00 Bq.m"3 (pro plynný
| radon).
|; V tom případě možno užít elektretů (u nás distribuuje
|| Dr.Froňka, ve svété jsou nejznámější E-Perm a jsou dost popu-
É lární v Rakousku). Všechny měřící zařízení mají nějakou

nevýhodu.Zde je to ovlivněni zářením gama, nemožnost užití del-
ší dobu než několik málo měsíců. Zařízení je sdostatek
citlivé.Pracuje na principu úbytku elektrického potenciálu
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v důsledku tvoření iontových párů při rozpadu radonu a jeho
dceřiných produktů. Celé zařízení je ve formě úlu velikosti
půllitru nebo hořčice, kde filtr umožňuje difúzi radonu do této
difúzni komůrky, kde je na dně samotný elektret, nesoucí perma-
nentní elektrický náboj. Úbytek náboje je zjištován čtecím za-
řízením (reader).

Obdobné jsou termoluminiscenčni materiály umisťovány do di-
fuzního prostoru (v případě v ČR ing.Nezmarem prodávaného zaří-
zení velikosti odpadového koše). Zde je elektrické napěti kolen
1000 V, které umožňuje sběr dceřiných produktů vzniklých z
radonu, který přes filtr difundoval do prostoru. Rozpad
ovlivňuje termoluminiscenčni detektor, který je zasílán k
odečtu. I zde jsou některé nevýhody - detektory nutno používat
dva k odstranění vlivu zářeni gama, zařízení není nejmenší.

K dalším metodám mohou být výhrady ještě podstatnější. Byt
může být snad odstraněna závislost na vlhkosti, metoda absorbce
radonu na aktivní uhlí má podstatné nevýhody. Průměr může být
zjištěn jen v intervalu 2-4 dni, jinak je silně zkreslen,
vyhodnocující gamaspektrometrie je ekonomicky náročná.

STOPOVÉ DETEKTORY

V předchozích případech bylo většinou využíváno ionizace
(při průletu částic alfa hmotou jsou vytvářeny iontové páry s
nábojem). Při podobné ionizaci velké molekuly může dojít k
jejímu zlomu. Na tomto principu je založena stopová dozimetrie,
kdy takovéto zlomy makromolekul je možno zviditelnit. Ačkoli
materiálů toto umožňujících je celá řada, využívá se hlavně
nitrátu celulózy (Kodak LR 115, vyráběny ve Francii) a polykar-
bonátu (CR-39 vyráběný v Anglii, SRN a Maďarsku).

Podle našeho názoru má materiál CR-39 několik nevýhod
(presto ho využívá Ústav preventívnej a klinickej medicíny
Bratislava): při chemickém leptání jsou stopy těžko
rozeznatelné od struktury povrchu, elektrochemické leptáni
nemožno provádět ve velkých sériích detektorů (a stopy jsou

: naopak moc velké mají klkovitý charakter a překrývají se).
; Další nevýhodou je to, že stopy jsou vytvářeny při jakékoli
' energii částice alfa při dopadu (toho využívá Ústav dozimetrie
• záření Praha pro energetickou analýzu částic v kosmu užitím
í detektorů ve družicích). Pro odhad průměrné objemové aktivity

je to nevýhodou, protože dceřiné produkty ulpělé na povrchu
vytváří stopy a proces depozice je (jak bylo uvedeno) ovlivněn
mnoha faktory. Hustota stop je tedy dílem dána dceřinými

V ' produkty (a radonem), které jsou ve vzduchu a dílem (a to
;\ podstatným) dceřinými produkty deponovanými na detektoru.
ř Částečně tuto nevýhodu lze odstranit tím, že se detektor umístí
f do malé difúzni komůrky s filtrem, takže do ní proniká jen
| radon. Pak procesy depozice uvnitř této komůrky jsou přece jen
t unifikovanější. Materiál Kodak LR 115 má asi nejvýhodnější
;; vlastnosti pro odhad průměrné objemové aktivity. V případě jeho
% umístění do difúzni komůrky lze odhadovat průměrnou objemovou
{ aktivitu radonu (jen radon difunduje do komůrky přes filtr),
f v případě užití detektoru "holého" (bez obklopení difúzni
i bariérou) možno odhadnout průměr EOAR, pokud je kalibrace
\ prováděna za přibližně stejného poměru objemových aktivit
\ radonu a jeho dceřiných produktů jako v místě užití. Difúzni
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komůrky s materiálem Kodak užil Ústav dozimetrie záření Praha
asi v 1000 případech v oblasti Petrovic u Příbramě.

Materiál Kodak LR 115 se skládá z asi 200 \xm bezbarvé
podložky a pokryté červenou vrstvou o přesné tloušťce 12 um. Na
obrázku je uvedeno, jaké stopy vytvářejí částice alfa (které
radon a některé jeho dceřiné produkty emitují) ve folii.
Zajímavý tvar křivky je dán různou brzdnou lineární schopnosti
- částice na konci své dráhy "hustě ionizuje".

stopa 10 um xxxxxxxxxxxx
x x

x x
A x B x C

X X
x x
x x

stopa 0 (im xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

0 MeV 2 MeV 4 MeV 6 MeV

V oblasti A se častice zabrzdí v povrchové vrstvě a je
viditelná na pouze "jáma", která je tvořena vyleptanou
prohlubní - celá červená vrstva není proleptána. V oblast
B jsou asi kruhové jasné skvrny o průměru asi 10 jim.V oblasti
C částice do citlivé vrstvy vlétá velkou rychlostí a poškození
není natolik intenzivní, aby bylo možno citlivou vrstvu
proleptat (jsou znatelné pouze malé černé kruhy). V ideálním
případě je tedy možno po chemickém zpracování (leptání v louhu
NaOH) pozorovat v mikroskopu světlé kruhovité otvory na
červeném pozadí.

Prakticky je účinný objem pro tvorbu stop čočkovitý tvar
ve vzdálenosti několika (3 až 5) cm od detektoru. Depozice
dceřiných produktů na folii tedy ohlas (počet stop)
neovlivňuje.

DETEKTORY POSKYTOVANÉ ÚHP UP

Detekční materiál 1.5 x 1.5 cm2 je uložen do kruhového
rámečku o průměru kolem 2.7 cm. Na zadní straně tohoto rámečku
je identifikační číslo.

Takovéto detektory rozmistuje hygienická služba ve
spolupráci s okresními úřady atp. do bytů v oblastech, kde je
zvýšená pravděpodobnost výskytu vyšších objemových aktivit.
Předpokládá se, že tímto systémem do řádově 15 let bude
testována většina bytů a domů v ČR. Pokud občan chce mít infor-
maci o stavu ve svém obydli dříve, může o tuto službu požádat
písemně na naší adrese, ale takto stanovení je oceněno (září
1992) na 79 Kčs za jedno stanovení (znamená to poskytnutí de-
tektoru s návodem poštou, po roce upozornění na nutnost detek-
tor sejmout, chemické zpracování detektoru, mikroskopické vy-
hodnocení a sdělení výsledku). Existují již i distribuční orga-
nizace, které administrativní činnost vykonávají za Ústav hygi-
eny práce (v tom případě ÚHP UP fakturuje 60 Kčs, ale nevede
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evidenci jednotlivých detektorů, jejich umístěni atp., sděluje
pouze přirazeni "číslo detektoru-výsledek").

Po obdrženi detektoru (po ročním užití) jsou detektory
umístěny ve velkokapacitní leptaci lázni (1200 detektorů) a za
udržované teploty (60°C) leptány v definovaném roztoku louhu za
mírného míchání. Doba leptání je určena tzv. svědky, ozářenými
detektory, které jsou z lázně vyjímány a je určena doba, kdy
jsou již stopy proleptány. Zároveň je v lázni sada kalibračních
detektorů ozářených v určených objemových aktivitách. Ty pak
slouží při mikroskopickém vyhodnoceni jako definiční pro zjiš-
tění převodu hustoty stop na časový integrál EOAR (na průměrnou
hodnotu EOAR).

V návodu k detektoru je poznamenáno,jakým způsobem je třeba
s detektorem zacházet (nesahat na střední citlivý červený ter-
čík, tj.brát za okraj), kam detektor umistovat (nejlépe na zá-
rubeň dveří nebo garnýž,nikoli do míst přímého slunečního os-
větlení a do blízkosti jiných ploch než na které je detektor
připevněn např. leukoplastí).

Na rozdíl od např. elektretů, kdy je možno téměř laikovi
provádět vyhodnocení detektorů, u stopových detektorů je to
téměř nemožné - v procesu leptání je nutná know-how, vyhodnoce-
ní musí být provázeno vyhodnocením kalibračních detektorů ozá-
řených (v pokusné radonové komoře) za definovaných podmínek,
každou šarži folie je nutno testovat. Existují sice ve světě
pracoviště provádějící vyhodnocení pomocí automatických analy-
zátorů obrazu, ale podle našeho názoru tento způsob je zatížen
větší chybou.

o
DALŠÍ UŽITÍ STOPOVÝCH DETEKTORU

Takovéto užití se označuje za pasivní - stopy jsou vytvářeny
radonem a jeho dceřinými produkty ve vzduchu se vyskytujícími
se. Přesnější metody jsou užívány v (uranových) dolech v ČR
(systém OD-88), ve Francii,Kanadě,Gabunu (systém Cogema).
Zařízení jsou označována jako aktivní osobní dozimetry.
Aktivnost je dána tím, že během práce v podzemí je v provozu
miniaturní čerpadlo, které pohání sací zařízeni shromažďující
dceřiné produkty na filtru (bez radonu). Tyto pak ozařují
stopový detektor (v případě OD-88 totožný s popsaným) a po
měsíční expozici jsou detektory vyměňovány,leptány a vyhodnoce-
ny. Protože vzdálenost filtru (s dceřinými produkty) od detek-
toru se nyní liší jen málo, je velikostní rozdělení stop užší -
téměř všechny stopy jsou ideální. Nevýhodou je nutnost napájení
- v případě OD-88 je zařízení (motorek) napájeno z akumulátoru
důlní lampy.

Takové napájení je náročné v případě užití v bytech (u
horníků jsou na povrchu instalovány nabíjecí stojany). Proto
byla vyvinuta obdoba (tzv. aquapumpa),která používá napájení ze
sítě. Jinak je zařízení obdobné - čerpadlo pro akvária je
upraveno a doplněno o detekční hlavici, kde je umístěn filtr a
detektor. V omezeném množství i toto zařízení může pracoviátě
autora poskytnout pro zjištění průměrné hodnoty EOAR v době
přítomnosti osob v místnosti. Je vhodné užít v připadá
pobytových nebytových prostor (kanceláře, dílny atp.), kde
ovšem pracovník musí při ranním vstupu zařízení připojit do ši-
tě a při odchodu odpojit.
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DODATEK
O

PRŮMĚRNÉ HODNOTY A JINÉ ÚDAJS

průměrná hodnota EOAR zjištěná stopovými detektory
v Jáchymové 430 Bq.m"^
v okolí Petrovic 288 Bq.m"^
v domcích typu Start 122 Bq.m";?
v ostatních případech 35 Bq.m"3

průměrná hodnota ve venkovním ovzduší (sada měření okamžitých
hodnot) 6 Bq.m"3
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PODÍL STAVEBNÍHO MATERIÁLU NA RADIAČNÍ ZÁTŽŽI V BUDOVĚ

RNDr. A. Komínek
VÚSH Brno

Ing. J. Brož
STAPOS Jihlava

Pro projektanty, investory a tedy i jednotlivé stavebníky rodinných dom-
ků je někdy obtížná operativně posedit vhodnost stavební látky pro danou
stavbu z hlediska praktické aplikace paragrafu 3 a 7 Vyhlášky 76/91 Sb.
Vedle náročného odběru početných skupin vzorků a časově zdlouhavého sta-
novení, poměrně dobrým zdrojem může být zpracovávaná a doplňovaná data-
báze RASTA, jež jen od dvou pracovišt - VÚSH Brno a VÚPS Praha zahrnuje
celkem 1 3.5CO analýz. Navíc poskytly do této databáze výsledky měření i
VŠCHT Pardubice /1600 analýz/, LHZ KHS Ostrava, Brno a Plzeň, VÚHŽ Dobrá,
Geofyzika Brno a zejména ÚL Stráž pod Falskem. Pro další doplňování data-
báze přislíbily účast i LHZ Praha a podmíněně TZÚS Ostrava.

Nejdůležitější část této databáze se týká přirozeně základních konstru-
kčních materiálů budov, t. j. takových, které představují více než 90 - 95
% hmotnosti budovy, ťesp. hmotnosti stěn, podlaha stropů obývaných nebo
pobytových místností. Mezi ně patří především cihelné výrobky, beton, pó-
robeton, skvérobetony, tvárnice suchého zdění, sendvičové příčky, výplně
a i obvodové stěny různé materiálové skladby ap.

Pro využívání nejméně radioaktivních látek, protože zcela neradioaktivní
neexistují, lze využít tabulkového přehledu, i když je nutno si uvědomit,
že malé rozdíly v měrných aktivitách přírodních radionuklidů nejsou -
zejména z hlediska ekoncmického hodnocení zdravotního přínosu při záměně
jednoho druhu za jiný - příliš podstatné. Zejména však při stavbě dět-
ských zařízení nebo při požadavcích vyššího zdravotního komfortu bu-
dovy náročnými investory, je možno podle nich materiály vybírat.

V tabulce Č. 1 je uveden přehled některých stavebních látek v ČR
podle současné databáze k 1.10.1992.
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Tabulka č.

materiál

1 Merné aktivity

Bq.

K

prírodních

• c g ' 1

R a 2 2 6

radionuklidů

T * 2 3 2

v CR

aek

Agloporit
A 12°3
Alit

Azbest

Azbestocem.výrobky

Barvítka keramická

Běloba TiOg

Běloba ZnO

Bentonit

Beton

Burel MnO2

Calothermex

Cement

Cihla

Dinas

Diturvit

Dlažba

Energosádrovec

Eternit

Ezalit

Fosfosádrovec

Frita

Glazura

Ignit

Keramické kaly

Kamenina

Kamenivo

Kŕemelina

Kŕemelinové tvárnice

Minerálni vlákno

792
62

775

91

91

81

186

62

62

137

477

155

52

237

618

62

806

381

96

134

133

95

179

273

253

228

556

664

140

170

878

129
5

91

21

29

1557

157

5

5

117

35

43

19

46

50

20

68

54

11

22

18

115

234

252

100

69

106

48

35

32

94

86
4

75

10

14

217

23

3

3

96

25

12

10

19

50

12

55

26

11

16

18

31

59

56

79

22

72

42

27

28

56

306
29

252

42

55

1837

202

28

28

256

107

71

36

90

166

46

207

119

32

54

63

162

324

346

.221

116

244

159

110

121

24O
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Obklady
Omítky

Popílek

Perlit

Písek

Porcelán

Pórobeton

Sádrovec přírodní

Samot

Skvárobeton

Tvárnice suchého zdéní

Vápno

Limity v zahraničí.

524

613

509

2111
624

760

455

168

312

422

760

90

73
17

117

116

22

46

86

19

113

85

114

15

53
14

80

104

21

41

54

12

86

47

82

7

185

86

261

420

103

163

196

48

248

181

281

32

Pro posuzování měrných aktivit přírodních radionuklidů je velmi

málo legislativních opatření. Spíše se jedná o respektování

doporučení expertů organizace NEA při OECD (24 vyspělých států pro

ekonomickou spolupráci a rozvoj), která navazuje na "klasika"

Hultquista ze Švédska a Krisiuka z Leningradu, autory prvního

celistvějšího modelu pro posuzování záření gama i alfa v budovách.

Na né bezprostředné navazuje polská Směrnice ministerstva

stavebnictví č. 234 z roku 1980.

Základní požadavky mají tvar:

a R a á 185 Bq.kg
-l

aekv 370, resp.

v
b'
l,-
I - "I
i

4810 260 370

Švédská Bygnorm 1980 požaduje a R a tS. 200 Bq.kg
aekv * 1 0 0°

-1

Byla však v roce 1990 odvolána na pouhé doporučeni.

Rakouský návrh normy dNORM S 5200 zahrnuje v sobě

emanačního koeficientu a kalkuluje s tloušťkou stěny:

i vliv

•Ha- •*„.•••<»

i 972O 740 520
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Merná aktivita 2 2 6Ra a enanční koeficient

některých stavebních látek v ČR

Merná aktivita koefic.

Bq.kťf1 emanace

materiál

beton

pórobeton

škvárobeton

tvárnice suchého zdění

kŕemelinové tvárnice

cihly

cement

písek

kamenivo

vápno

R a 2 2 6

35

88

85

114

38

50

46

22

44

15

rozpět í

10

11

37

88

25

20

21

11

10

5

- 331

- 606
-4452
- 180
- 60
- 188
- 97
- 77
-1030
- 81

kem

10,0
12,9

2,3

1,7
13,0

3,6

3,0

11,4

14,0

9,1

Diky participaci některých stavebních organizací na Českomoravské

Vysočině, Moravském Slovácku a Hané se screeningem podařilo

prověřit asi 1.300 domů z hlediska objemové aktivity radonu a

rozdíly mezi Vysočinou a další částí republiky indikuji

skutečnost, že stavební látky mimo škvárobetony rynholecké

provenience a některých dalších se podstatněji nepodílejí na

radiační zátěži obyvatelstva, která je způsobena spíše podložím

budov. Střední hodnota z 1.376 měření pro objemovou aktivitu
*~3radonu v ovzduší činila 772 Bq.m , ekvivaletní objemové

aktivity radonu 351 Bq.m , hodnot odvozených (z rychlosti plošné
_2

emise aktivity radonu 90,3 mBq.m ) v rozmezí 180,6 až 824,1
—3 —3

Bq.m u objemové aktivity a 81,3 až 371 Bq.m u ekvivalentní

objemové aktivity radonu. Relativně vysoké hodnoty aritmetického

průměru jsou ovlivněny měřením ve sklepech a šachtách Vysočiny a

nelze je tedy použít pro posouzení nějaké střední radiační zátěže
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v domech. Statistické zpracování s vyloučením nesouměřitelných

výsledků bude provedeno po získáni ještě většího souboru měřeni,

v USA bylo cohenem použito pro metodu detektorů s aktivním uhlím

napr. jen 37.OOO méření z celkových téměř 200.OOO.

Soubor screeningových měření objemových aktivit radonu uvnitř

budov metodou bariérových detektorů s aktivním uhlím zajišťovali

mimo autorů napr. Ing. Tomášek a Ing. Krupička ze 2ďáru nad

Sázavou, Ing. Vajčner z Olomouce, Ing. Konečný z Veselí nad

Moravou, Ing. Komárek z Velkého Meziříčí, Ing. Horák a Ing. Brož z

Jihlavy.

V tabulce č. 2 jsou přibližné údaje o vlivu některých stavebních

materiálů na radiační zátěž obyvatelstva. Ve výpočtu je zohledněn

obsah přírodních radionuklidů, emanační koeficient radonu a

thoronu, Rozměr "standardní místnosti" určené k pobytu (4 x 5 x

2,7 m), tloušťka a objemová hmotnost zdiva - specifická podle

druhu použitého materiálu, průměrná výměna vzduchu v místnostech

(dle doporučené hodnoty UNSCEAR 0,7), faktor nerovnováhy mezi

objemovou aktivitou radonu a ekvivalentní objemovou aktivitou

radonu (dle doporučené hodnoty Folkertsem, Kellerem a Wickeho z

; SRN 0,45) - celý výpočet využívá Folkertsův a Wickeho model.

'•; Neuvažuje ve smyslu Vyhlášky 76/91 Sb bezpředmětnost zahrnutí

příkonu dávkového ekvivalentu do posuzování radioaktivity budov

při jeho hodnotách pod 0,5 mSv-a

"'> Neuvažuje se kombinace dvou nebo tří materiálů. Pro hodnoty

í; měrných aktivit 40K, 226Ra a 232Th byly použity střední (průměrné)

]'. hodnoty pro ČR, uvedené v tabulce 1.

;•' Základní charakteristikou přírodní radioaktivity stavebních

látok je obsah nebo rnérné aktivity přírodních radionuklidů,
CK' GRa(U)' cTh' aK' aRa' aTh* d oP l n é n>' rychlostí měrné emise

' aktivity radonu ev. thoronu b a b_ resp. příslušnými koeficienty

. emanace pro radon a thoron K o a K „ .L ^ emRn emTn
f Pro vyjádření radiační zátěže - přesněji průměrného ročního
}
f efektivního dávkového ekvivalentu H, získaného v budově postavené

|, z cihel, lze použít vztah:

a Th K emTn- R Tn- S V

a . . C
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kde d je průměrná tloušťka stěn, podlah a stropů

S povrch sten, podlah a stropů,

V objem ovzduší v místnosti,

Q objemová hmotnost stěn, podlah a stropů,

XQ , X_ přeměnové konstanty radonu a thoronu,Kn in
v ventilační koeficient, počet výměn objemu vzduchu V za h.

F_ F_ faktory nerovnováhy mezi čistým radonem (thoronem)

a jejich dceřinými produkty,
CRn' CTn* Ccama P r e P o c t o v é konstanty k výpočtu příslušné

složky radiační zátěže od radonu, thoronu a

zářeni gama,

a . je ekvivalentní mémá aktivita Ra, charakterisující
226všechny gamazářiče pomoci radionukidu Ra a platí pro

ni vztah

aek = °'086 aK + aRa + l' 2 6- aTí,
Mezi měrnými aktivitami (udávanými v hygienické literatuře) a

obsahy přírodních radionuklidů (udávanými v geologické

literatuře) platí vztahy

a = 317 . c„ (obsah všeho draslíku v X)

a„ = 12,35 . Cj. (obsah uranu v ppm)

a_. = 4,05 . c__ (obsah thoria v ppm)

Dalšími měřenými nebo počítanými veličinami jsou

222b, b_ rychlost mérné emise aktivity radonu Rn a
22O

thoronu c Rn (Tn),

b_, b__ rychlost plošné emise aktivity radonu a thoronu,
o sin
c_ , c„ celoroční průměrné aktivity ekvivalentního radonuRn *n

a thoronu v ovzduší místností

a souvisejí s předešlými vztahy

X.a.K m, b = b.t.p , c = b_.F.S/V
671) o o
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kde figuruji příslušné veličiny pro radon nebo thoron,

s výjimkou tloušťky t

t R n = 0,5. d t T n = R T n , kde R ^ je relaxační délka Tn.

V tab 2 jde tedy jen o přibližnou ilustraci problému umožňující

srovnání se střední radiační zátěží obyvatele naší Země, která

činí 2,5 mSv za rok.

Tabulka č.2

Radiační ťátéz CmSv.a )

v budové postavené převážné z:

cihel plných

cihel děrovaných

cihel s 20X pop.a 20% pís.

betonu

pórobetonu ČR

kŕemelinových tvárnic

tvárnice such. zdění z agloporitu

Pórobeton - Horní Počáply

Kopisty

Poříčí po r.1985

před r.1965

Třebovi ce

Hrušovany

Chlumčany

tvárnice such. zdění

radonu1

0,22

0,11

O,41

0,53

0,26

0,20

0,44

0.37

0,30

0,45

0,66

0,32

0, 18

0,17

0,43

Vliv

zářeni

thoronul

0,08

0,05

0,10

O, 17

0,06

0, 15

0,11

0,12

0,10

0, 10

0,13

0,10

0,02

O.O2

0,13

gama 1

0,42

0,41

0,64

0,26

0,32

0J21

0,76

0.39

0,36

0,54

0,76

0,52

0,31

0,23

0,38

celkem

0,71

0,57

1,-15
0,96

0,63

0,56

1,31
0,88

0,76

1,09

1,55

0,94

0,51

0,42

1,44

Množícím se dotazům o bezpečnosti nebo nebezpečnosti stavebních

látek z hlediska jejich přírodní radioaktivity je třeba

čelit alespoň zásadními informacemi pro spotřebitele a krátce

ilustrovat riziko přírodní radioaktivity
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1) Radioaktivní jsou v menši nebo větší míre všechny stavební

látky a dokonce i člověk sám.

2) Vyhláška 76/91 Sb z 12.2.1991 o požadavcích na omezováni

ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů v paragrafu 3,

odst (1) se úmyslně a zřetelně uvádí, že stavební materiály

jejichž hmotnostní aktivity 226Ra je větší než 120 Bq.kg lze ..

..používat jen se souhlasem krajského hygienika. Tedy i hodnoty

nad 120 Bq.kg lze považovat za určitých okolnosti (hmotnostní

frakce v konstrukci místnosti, emanační schopnost, účel použití

budovy ap.) za přijatelné riziko - protože riziko ze záření zcela

ze života odstranit není možné. Příkladem je agloporitová tvárnice

s možnosti uplatnit hodnoty do 150 Bq. kg

3) Každá stavební látka má jakési rozpétí vyskytujících se hodnot

měrných aktivit přírodních radionuklidů, takže střední hodnota

nebo dokonce údaj jen jednoho měření nemůže vystihnout přesné

její vlastnosti. Ve skutečnosti se rozpétí měrné aktivity v jed-

notlivých lokalitách překrývají.

Měkteré vysoké hodnoty uvedené v přehledu jsou pozůstatky

minulosti, v současné době lze tvrdit, že výrobky průmyslu

stavebních hmot nepřekračují hodnotu 120 Bq.kg~ - i když její

malé překročení je v odůvodněných případech bezvýznamné.

4) Pobyt v cihelné budově asi způsobuje v ČR průměrné radiační

zátěž 0,55 mSv ročně, v betonové 0,96 mSv ročně, v pórobetonu 0,61

mSv ročně a v agioporitovych tvárnicích 1,3 mSv ročně. Vliv toho

si lze velmi přibližně představit jako střední zkrácení života

sedmdesátiletého člověka u cihelných budov o 1,2 dne, u pórobetonu

o 1,3 dne, u betonu 2 dny a agioporitovych tvárnic suchého zděni

2,5 dne. Vliv úrazů v dopravě průměrné představuje zkráceni o 86

dnů, kouření podle intenzity asi 200 dnů.

Z toho hlediska lze závěrem říci, že riziko ze záření v budově

vždycky nějaké bude a rozdíly mezi vlivem jednotlivých stavebních

látek je malý. Z hlediska celospolečenského však není zanedbatelný

Trvalé a maximální snižování radiační zátěže je žádoucí jako jedno

z ekologických opatření.
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PRAXTICKÉ ZKUŠENOSTI Z PROVÁDĚNÍ OZDRAVNÝCH OPATŘENÍ

Ing. Vladimír Jírovec

Stavební radonový servis

Hradec Králová

Na počátku roku 1989, kdy jsem ae poprvé setkal s problémem

radonu, byla tato problematika pro větJinu lidí zcela neznámý pojem

Postupem času se slovo "radon" začíná vrývat do paměti jako jedna

ze škodlivin v našem životním prostředí.

Začátkem roku 1989 jsme začínali v praxi ověřovat řešení rado-

nové problematiky v návaznosti na státní úkol N 03 - 326 - 830, který

řešil Výzkumný ústav pozemních staveb Praha. Pro experimentální o-

věřovéní byl vybrán vládním usnesením tehdejší Východočeský kraj a

to zejména ze dvou důvodů:

1. Zásluhou agilnosti Krajské hygienické stanice v Hradci Králo-

vé byly známy výsledky z největšího počtu objektů proměřených

stopovými detektory.

2. Některé výrobky Prefy Poříčí u Trutnova vykazovaly natolik

zvýšené hodnoty radia, že způsobovaly v hotových objektech pře-

kročení úrovné 200 Bq/m . Těmito pórobetónovými tvárnicemi

byl zásobován převážně východočeský kraj.

Současně se předpokládalo, že největší počet závadných objektů bude

mít na svědomí radon uvolňovaný ze stavebního materiálu. Ukázalo

se v^ak, že velmi význačným zdrojem je radon z podloží objektu a že

poměrně často dochází ke kombinaci zdrojů. Zvláátní skupinu tvoří

objokty postavené z rynholecké škváry - RD Start, kde k problému

radonu přistupují i zvýšené hodnoty gama záření.

Podle jednotlivých zdrojů se samozřejmě řídí i vlastní řeáení

situace v objektu s vyááí radiační zátěží. Vychází se přitom ze 2

principů:

1. omezení přísunu radonu do posuzovaných prostorů na co nejniž-

ší úroveň tek, aby koncentrace v místnosti byla co nejmenší
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2. dostatečnou výměnou vzduchu dosáhnout snížení úrovně radonu.

Obecně lze shrnout vhodnost použití, výhody a nevýhody jednotlivých

řešení do následujícího přehledu.

s t a v e b n í ú p r a v y ř í z e n é v ě t r á n í

vhodnost použití

- radon z podloží objektu

- staré, špatně udržované
objekty

- nepodsklepena objekty

- domy v lokalitách 3 celkově
horším stavem životního
prostředí /zejména Časté
špatné rozptylové podmínky/

- nově budované objekty

- radon ze stavebního materi-
álu, p M p . kombinace zdrojů

- novější objekty v dobrém
technickém stavu

- podsklepené objekty

v ý h o d y

- minimální možnost ovlivnění

účinnosti lidským faktorem

- dlouhodobá životnost a

funkčnost

- nulové provozní náklady

- "provoz" opatření neomezuje

uživatele objektů

- provoz bez údržby

- rychlost provedení

- menáí zásah do objektu

- možnost volby stupně

účinnosti

n e v ý h o d y

vétáí zásah do objektu

hodnoty koncentrace Rn po

provedení opatření jsou

ovlivněny způsobem užívání

objektu /větrací režim/

možnost ovlivnění účinnosti

lidským faktorem /omezování

provozu větrací jednotky/

nutnost údržby

omezená životnost

provozní náklady
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Jako téměř u všeho nelze ani zde jasně a jednoznačně vymezit

určitý druh objektů a přiřadit k nim určitý typ opatření. Prakticky

to znamená nutnost přiřadit se konkrétnímu objektu optimální druh

opatření, ve větáině případů pak souhrn jednotlivých opatření. Sa-

mozřejmě to může vést k překrývání účinků jednotlivých opatření,

což někdy způsobí až neúměrné zvýšení nákladů. V této části sehrává

významnou roli zkušenost a schopnost projektanta vybrat takové ře-

ďení, které bude splňovat co nejvíce bodů z jednotlivých požadavků.

Zde samozřejmě dochází k tříštění zájmů až k protikladům.

Hlavními požadsvky jsou:

- maximální účinnost

- dlouhodobá životnost opatření při zachování účinnosti

- jednoduchost provádění

- délka provádění opatření

- cena a/ jednorázová investice

b/ provozní náklady, zvýšené energetické náklady,

renovace, servis

..' - vyloučení lidského faktoru z vlivu na účinnost opatření

j. - co nejmenší zásah do způsobu života majitelů
ř
i Nároky na váecnny tyto požadavky je nutné rozumně snížit a výsledný

I kompromis musí být "šitý na míru" pro každý jednotlivý objekt. Šan-

ce na úspěšné komplexní řešení radonové situace v objektu velmi zá-

visí na tzv. přípravných pracích. Ty v sobě zahrnují stavební průz-

kum objektu, radiometrickou prospekci, zakreslení stávajícího stavu

a zpracování prováděcí projektové dokumentace. Důležité jsou zejmé-

na první dvě a to včetně správného zhodnocení získaných informací.

Kenénč důležitá je i otázka získání si důvěry uživatele, příp. ma-

jitele objektu a pochopení jeho přístupu k věci - způsobu řešení.

; Při získávání vstupních údajů se mi potvrdilo, že ucelené údaje,

: správně interpretované výrazně usnadňují rozhodování jednotlivých

I případů. Jde zde skutečně o maximální serióznost získaných dat, je-

li jich komplexnost. Vzhledem k tomu, že se v mnoha případech vyskytuje

| kombinace zdrojů radonu, je nutné postupovat systémem vylučování

| průvodních jevů jednotlivých zdrojů. Jeden z možných zdrojů může

být překrytý významnějším druhým zdrojem. Zanedbání některého zdro-

je se potom může nepříznivě projevit až po dokončení opatření zvýšený
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mi hodnotami koncentrace radonu. Setkáváme se bohužel i s takovými

výstupy měření, které neposkytují ucelenou a dostatečnou informaci

o objektu. Pro zpracovatele technického řešení a projektu opatření

není nutný mnohostránkový výstup, jako spíäe jasný a zřetelný sou-

bor dat maximálně vypovídající o zdrojích radonu, příp. gama záření,

o cestách radonu v objektu, relativní srovnání jednotlivých kon-

strukcí a prostorů.

Nyní bych se chtěl věnovat jednotlivým skupinám objektů se

zvýšenou radiační zátěží uživatelů:

V praxi se využívají oba principy řešení, příp. jejich kombina-

ce. Stavebním úpravám dáváme přednost u starších objektů. Použív.'rpa

pasivní zábrany ke snížení průniku radonu /např. izolační pásy Fo-

albit/, u vyšších hodnot tuto bariéru rozšiřujeme o odvčtrávanou

vrstvu pod podlahou na terénu. Tuto vrstvu lze řešit např. pomocí

hrubého štěrku nebo ztraceného bedněni. Toto řešení výrazně snižuje

přísuny radonu do objektů. Bohužel vyžaduje velký zásah do konstruk-

cí objektu. Tato nevýhoda je ovšem vyvážena tím, že není nutná poz-

dější údržba ani jakékoliv provozní náklady.

U novějších objektů lze rovněž úspěšně aplikovat větrací jednot-

ky s rekuperací tepla. Na snížení koncentrace radonu se u těchto o-

patření podílí nejen zvýšená výměna vzduchu, ale i mírný přetlak.

Přístup majitelů tohoto typu objektů je vstřícný, většina majitelů

i chápe 3ituaci jako zcela přirozenou, nikým nezaviněnou.

i b/ £2dinné_domkY_se_zdrojem_radonu_ze_stavebního_materiálu

;;' Nejoptimálnějším opatřením u této kategorie je samozřejmě od-

i stranění nevhodných materiálů z objektu. To však lze poměrně lehce

i aplikovat pouze u různých násypů podlah apod. , příp. nenosného zdiva.

I V" největší míře je v současnosti používaná metoda řízeného větrání

I pomocí větrací jednotky s rekuperací. S její pomocí lze dosáhnout

|, velmi dobrých výsledků. Hodnoty před prováděním opatření většinou

% nedosahují vysokých hodnot a celková koncentrace radonu v objektu

je dána i poměrně špatným větracím režimem s výrazně sníženou in-

filtrací díky používaným těsněním oken. To váe způsobuje, že i ne-

příliš intenzivní chod větrací jednotky zajistí výrazné zlepsoní
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celkové situace v objektu*

U majitelů těchto objektů je již zřetelnější snaha nalézt viníka

vzniklé situace.

Řešení radonové složky je v podstatě totožné s bodem b. K tomu
je nutné počítat se složkou gama záření. Hodnoty gama záření nepře-
kračují úroveň 2,uGy/hod, ale podílí se výrazně na hodnotě součto-
vého kriteria, tíroveň dávkového příkonu lze snížit 2 způsoby:

1. odstíněním panelů s maximálními hodnotami
2. odstraněním panelů s maximálními hodnotami

Obě tyto varianty jsou dost problematické, těžko majiteli přijímané,
proto se k nim přistupuje jen výjimečně u zvléátě vysokých hodnot
/tj. přes 1,5 /uGy/hod/ nebo na přáni majitele. V ostatních přípa-
dech /pod 1,5 /UGy/hod/ lze dosáhnout splnění součtového kriteria
aplikací větrací jednotky ke snížení koncentrace radonu.

Tyto objekty jsou specifické většinou svým rozsahem a také tím,
že účinkům radonu je vystaven velký počet osob. Často dochází k to*
mu, že se vliv radonu vyskytuje pouze v části objektu. Je zde nutné
podrobné proměření. Stavební úpravy většího rozsahu mohou přinést
problémy s přerušováním provozu školy apod. Řešení pomocí větracích
jednotek naopak může přinést vyšší provozní náklady. Ideální je kom-
binace obou principů.

Řešení situace ve školských zařízeních je většinou záležitostí
celé obce příp. městské čtvrti. A jako k takové je nutné přistupo-
vat při řešení.

Při řešení ozdravných opatření ve stávající zástavbě je nutné
dbát na splnění následujících bodů:

a/ individuální přístup

Každý objekt je z hlediska radonové problematiky jiný - pozemkem,
na kterém je objekt postaven, kvalitou provedených prací, použitým
materiálem a technologiemi, údržbou, užíváním apod. Neexistu.ií dva
totožné objekty.

Každý majitel objektu je jiný svým přístupem k řešení, navyklým
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způsobem užívání,

b/ komplexnost

Řeáení situace v objektu je nutné zajišťovat komplexně, tj. od
počátečního seznámení s problematikou až po realizaci opatření.

c/ preciznost

Preciznost a korektní přístup je nutný ve všech stádiích - prů-
zkum a prospekce, provádění mezioperačnich kontrol a kontrolních
měření po realizaci, dodržování technologických postupů při reali-
zaci.

Při splnění těchto bodů je velký předpoklad r.a úspěšné vyřeae-
ní situace ve stávajícím objektu se zvýšenou radiační zátěží uživa-
telů. Po zhodnocení zkušeností z již realizovaných akcí vidím opti-
mální cestu řešení v kombinaci obou principů řešení, tj. menší roz-
sah stavebních úprav ke snížení vysokých přísunů radonu a řízená
větrání menžího výkonu k úpravě nevhodného větracího režimu.
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Podr-obn* promenovaní ob jakta
Jako cíXený system zkusebnícl

Miloslav BREDA
Viktor KILIÁN

CSI a.s. Praha

SYSTEMATIKA
prováděni podrobné prospekce obytných objektA NESTART z titulu

zvýftene koncentrace radonu Rn222 v ovzduší

D E S A T E R O :

1 . Pohovor s majitelem a vyi»Xn«en^ EU

2. Technická dokumentace domku

3.Relativní stanovení Dganu

4.Relativní stanovení Rn222 — M X SK V

5. Stanovení R^ER

é». Stanoven í davk - «»ř •£. kónu Dsama

•>"- XnstaXacre T L D

8- Instalace «nonit̂ r~t_t radonu

^-Stanovení výmeny vzduchu

1O. Odber v:

r Pamatuj na to,íe Í

- musíš vyplnit všechny poloSky EL,v prípade neznalosti vepiši 7
v pripadě neexistence vepiěi ~

- nemôžeS spoléhat jen na svoji pamét,
- nebudeš asi vyhodnocovat výsledky osobné,

»- 5'
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- piš čitelně !!
- raději více (i "nadbytečných") informaci než méně,
- každý dokument Či vzorek popiš tak,aby ho bylo
možno jednoznačně pri řadit k objektu !!

Pamatuj na to,že jste representanti střediska !!

-i. t ti .L em tx v y p J r\<& n í E L

Stručné vysvětlení a seznámení majitele s našim
postupem.

- Zjištění základních údajů o objektu dle 1.část i EL,

2 . Tesoihn±cil<:a dokumentaoe domku

- Vyžádat si k vypůjčení stavební dokumentaci domku,
- pokud není,tak provést zaměření.náčrtek dispozice,
- prověřit skutečný stav !! a zakreslit případné změny,
- informovat se na materiál použitý ke stavbě :

a)obvod.stěn:
b)příček:
c)zásypy stropů:
d)podsypy podlah:

3 . Relativní stanovení '-'iiama

Podle skutečné situace v objektu (s přihlédnutí ke kon-
strukci , lokalitě) volit počet míst měření :
- 1 až 5 míst na stěnu
- 1 až 3 místa na strop a podlahu.

4 . R e l a t i v n i s t exnovesn í. Rn222 - M I SKY

Rozmístěni misek s aktivním uhlím (po dvou miskách)
do každé místnosti obytné i místností ve sklepě,do
šachet.sklípku v zahradě,skleníku apod.
Zde platí : čím více tím lépe !! ale vše nutno

jednoznačně popsat ,raději při instalaci
než při ukončení,kdy se obvykle spěchá.

Poznámka : Pokud se neprovádí monitorování radonu,pak je
nutno instalovat alespoň jeden monitor radonu
v místnosti málo frekventované.

5 . Stanovení R.F»ER

Instalace sběrných nádobek s aktivním uhlím dle ZHVP
ve vybraných místech.
"Vybrané" místo se určí na základě výsledků bodu 3.
nebo jako orientační informace na 3 místech nahodile
v obytné části objektu.



- 155 -

ť=> . S tant)ven í dávk . p r í k o n u Dgama

Měření dávkového příkonu gama dle ZHVP v místech
požadovaných Vyhláškou MZ ČR 76/91 Sb.
s použitím Měřice dávkového příkonu (s metrologickou
návazností):
- střed místnosti, 1 m nad zemi,
- 1 m nad zemí, 0.5 ni od stěny v obytné místnosti
obvykle v rozích,nebo v místech max.hodnoty bodu 3.

~7 . I n s& "Cfcx.

Instalace termuluminiscenčních dosimetrů (TLD)
v každé místnosti objektu 3 ks dle návodu
na dobu min. i měsíce !!

8 . I nstalace monitoru jTsa.cion.ij.

Instalace monitoru radonu ve vybraných obytných místno-
stech (min. 1 monitor na objekt).V místnosti pokud možno
málo frekventované ,s předností pro dětské ložnice,
ložnice dospělých,obývací pokoj atd.
Doba monitorování min. 5 dní.

S> . S t E*, n či "v fcs n J. výměny v z d u c h u

Stanovení výměny vzduchu ve smyslu ON
v místnostech,kde byly umístěny monitory radonu .
Stanoveni se obvykle provádí v poslední den monitorováni
změn koncentrace radonu.
Nutný záznam o podmínkách měření : teploty venku a
uvnitř,směr a rychlost větru,provoz v objektu,charakter
změn barometrického tlaku apod.

'; 1O . Odběr vzorků

h Po odsouhlasení majitelem odběr 1 kg vzorků :
f - omítky ve vybrané místnosti, :

i;. - malty ve vybrané místnosti,
' - podsypů z podlah, "
,; - materiálu stěn (u skvárobeton. nebo pórobeton.tvár-
{;' nic zvláště žádouci) .

I Vše jednoznačné popsat dle evidenčního štítku. •';

I !
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SYSTEMATIKA
prováděni podrobné prospekce obytných objektů NESTART z titulu

zvýšené koncentrace radonu Rn222 v ovzduší

NAKLADÚ
NA JEDEN OBJEKT :

Měření na místé
I /hod./

Vyhodnocení
/hod./

Ce1kem
/hod./

X . Pohovor s ma_j itelem a vyplněn í. EL
1 pracovník x 0.3 1 p r a c . x 0.5 1

"2. . Technická dokumentace domku
2 x 3 1 x 3 9

3 . R e l a t i v n í s tanovení ~Daama

2 x 1 1 8*8*5 1.5
4 . Relati vní stanovení Rn222 - M I SK\

2 x 0.75 1 x 0.75 2.25
5 . Stanovení RPER

2 x 1 1 x 3 5
6 . S t a n o v e n i dávk . r> ŕ i 1< o n u D„„m.,

2 x 2.5 1 x 1 g a m a 6
"7 . I n s t a l a c e TLD

1 x 1 1 x 2 3
8 . I n s t a l a c e m o n A. toru ir «a. cá c> n u

1 x 1.5 1 x l 2.5
9 . Stanoveni vemeny vzduchu

2 x 2 1 x 0.5 4.5
1O.Odber vzorků

1 x 2 1 x 1.5 3.5

C e l k e m hodin 39.25 hod.

F i n a n č n í n á k l a d y (v cenách roku 1991)

1. Měření a dilči vyhodnocení
( 39.25 hod. po 100.-Kčs/h ) 3925.-Kčs

2. Celkové vyhodnocení a zpracování doporučení
včetně odhadu nákladů (6 hod. po 150.-Kčs... 900.-

3. Cestovné (2 prac.x2 dny + nocležné) 500.-

4. Doprava (do 150 km) 1800. -

5. Materiál 600. -

CELKEM n á k l a d y T1 ~7 2,S . -

Při počtu 4 a více domků na jednom místě je poskytována
s l e v a a.ž 2O 9ž» .

30.9.91
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F»osi-ciaF> podrobného proměřováni
obytných objektů

0. Vyplněni technických dat v evidenčním listu objektu

i . Relativní stanovení dávkového příkonu
pomocí NPR 302 - ŽEHLIČKA za podmínek:

- SCI + kolimační stínění
- kontakt se stěnou
- cca lm nad zemí
- zápis hodnot pro jednotlivé panely stěn místností
- venkovní pozadí (min. 10m od budovy)

Cil: určení místa - panelu s a) max. hodnotou
b) stř.
c) min. -"-

Trváni:2 pracovníci cca 1 hod.na domek.

2.Měření dávkového příkonu
Pomocí energeticky nezávislého měřiče dávkového příkonu

(např.typ NB 9201 TESLA Přemyšlení)
- po zapnutí cca 15 min.temperovat,
- kontrola funkce pomocí standardu(etalon výrobce,
minimálně 10 hodnot,s nasazeným polystyrénovým
krytem,pp odstranění etalonu odečteno minimálně 10
hodnot jako pozadí - postup předepsán výrobcem).

- stanovení dávkového příkonu v obytných místnostech
N. a) ve středu místnosti 1 m nad podlahou (průměr ze
f tří hodnot),
] b) 0,5 m od stěny ,1 m nad podlahou v místech,kde
\ byla v předchozím stanovena maximální
! hodnota relativního dávkového příkonu (průměr ze

tří hodnot),
c) v okolí maximální hodnoty t.j.2x0,5m na obě

strany od maxima(4 průměry ze tři hodnot),
Z pěti hodnot průměrů stanovených v bodech b) a c)
je vypočtena průměrná hodnota maximálního dávkového
příkonu,charakteristická pro sledovanou místnost.
jako doplňující informace možno měření rozšířit :
d) o místa v postýlce,posteli.sedací soupravě apod.

v kuchyni,na volném prostranství minimálně 10m od
objektu 1 m nad zemí.

C í l : Podklad pro výpočet ročního dávkového ekvivalentu,a
výpočet kriteria závadnosti,
podklad pro hodnocení účinnosti ozdravných opatření
proti zevnímu ozáření.

Doba trvání : pro 2 pracovníky cca 3 hod. na domek.

•--' ?•
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3. Stanoveni rychlosti plošné ewise radonu ze sten :

(ve smyslu ZHVP-VÚPS-0018/89 pomocí aktivního uhlí)

instalace opěrného stojanu cca 30 cm od stěny v
místě maximální hodnoty relativního dávkového
příkonu (v každé obytné místnosti alespoň jeden),
připevněni sběrných nádobek na sténu(minimálnč 3
ks).

evidence rozmístnění nádobek na stojanech.evidence
údajů o zahájení a konci sběru,
po 20 až 24 hodinách sejmutí nádobek,demontáž
stojanů.

C i l : stanovení rychlosti plošné emise radonu ze stěn jako
podklad pro výpočet - kvalifikovaný odhad celoroční
průměrné ekvivalentní aktivity radonu v ovzduší
místnosti a výpočet dávkového ekvivalentu vnitřního
ozáření obyvatel dle doporučení ICPR č.SO.

Trvání : 2 pracovníci 60 minut pro objekt.

4. Stanoveni relativní koncentrace radonu v ovzduší :

(Ve smyslu ZHVP-VÚPS-OO19/89 pomocí aktivního uhlí)

umístění misek s navážkou aktivního uhlí do obytných
místností.sklepa,případně skleníku,skiípku apod.
(nejméně po 2 miskách),
umístění misek s navážkou aktivního uhlí (2 ks) mimo
objekt volné ale pod střechu,
evidence začátku a konce expozice (20 - 24 hodin),
vnitřní a vnější teploty vzduchu,charakter změn
barometrického tlaku.

C í l : Získání informace o převládajícím zdroji radonu v bytě,
odhalení případného příspěvku radonu z podloží objektu.

Trvání : 2 pracovníci cca 40 minut pro objekt.

DOPLŇUJÍCÍ MĚftENf :

S. Stanoveni výměny vzduchu v místnosti :

(dle oborové normy ON 76 00 00 Stanovení výměny vzduchu
? pomocí kryptonu Kr 85)
| - instalace přístrojů a zařízení,
•? - naplnění místnosti Kr 85,
| - měření poklesu koncentrace Kr 85 v závislosti na čase,

i
|
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(cca 25 až 40 minut),
- evidence naměřených hodnot,vnitřní a vnější teploty vzduchu
rychlosti a směru větru,

- vyvetraní místnosti(cca 20 minut) a přenesení přístrojů

Možno provádět jen se souhlasem orgánů hygienické služby !!

C í l : Stanovení výměny vzduchu v místnosti pro hodnocení
těsnosti uzavíracích předmětů.

Trvání : 2 pracovníci 40 minut na místnost.

6. Odběr vzorků materiálu stěn :

- minimálně 1,5 kg(pokud možno jeden velký kus),

- evidence místa odběru.

C í l : Stanovení měrných aktivit a objemové hmotnosti.

Trvání : 1 pracovník cca 25 minut.

ft
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1 1 1

C S I Praha | EVIDENČNÍ LIST |Čis. / /92

1.MAJITEL :
Adresa :

2.TECHNICKÁ DATA
Rok výstavby
Kolaudace
Typ objektu
Vytápčni
Povrch stěn
Typ oken

TELEFON.byt
zam.

2.1.Dokumentace: ano - ne
Materiál obvod.stěn:

příček
zásyp stropu

ústř . - lokální podsyp podl ,

.Těsnění

Počet místností: K....LO....OBPO... . DěPO....
Počet podlaží : . . . . Podsklepení : % zastav.plochy

POZNÁMKY:

VÝSLEDKY INTEGRÁLNÍ DOSIMETRIE :
Provedl : Od
Dávkový příkon : .uCy/h stanoven pomocí :
CPEAR : Bq/m3 ekv. stanoven pomocí :
Součtové kriterium : K = /200+ /2 = +

.do.

3. DÍLČÍ VÝSLEDKY MÉŔENÍ NA MÍSTÉ :Provedeno dne:

Místnost
čislo

1
2
3
4
5

"gama
sxred

R PEAR
stojan

Odhad
CPEAR

Misky
Bq/m3

Monitor
Bq/m3 ,-1

SK

6
7
8
sklep
venku

Poznámka:RPER v niBq/n//s
CPEAR v Bq/m3ekv.

SK..Součtové kriterium
n ..výměna vzduchu při

větru-rychlost:
směr :

Výpočet H (vnitřní ozářeni dle ICRP č.50): mSv/rok
Vážený H a«0. <UxH +0.29xH = uSv/h
Ročni H*„i, =5700 x H g a n, a = 5700 x = mSv/rok

Celková radiační zátěž mSv/rok

MĚRNÉ AKTIVITY
Vzorek 1.

2.
3.

Ra 226 Th 232 K40 EHA

Měřil : Zpracoval: Vyhodnotil: Dne:
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HMOTNOSTNI
PRIRODNXCH
STAVEBNIOH

AKTIVITA
RADIONUKLIDO
MATERIÁLECH

Antonín KOMÍNEK VOSH Brno

Miloslav BREDA CSI a.s. Praha

Josef THOMAS SZO Praha

Zákonem o metrologii č. 505/90 Sb . je v ČSFR požadováno mimo ji-
né i zajištění přesného měření měrných aktivit přírodních
radionuklidú eventuelně dalších radiometrických parametrů, které
souvisejí s radiační zátěži obyvatelstva. Na rozdíl od
geologických pracovišť, které byly dosud nejdále v zajišťováni
referenčních a kalibračních těles - objektů i materiálů, a to
i za naší účasti dokonce v mezinárodním měřítku, problematika
související s radioaktivitou ve stavebnictví a přenosem přesnosti
měření mezi primárními etalony radioaktivity a pracovními měřidly,
je zatím v počáteční fázi řešení.

V současné době existuje v republice mnoho pracovišt zabývajících
se těmito měřeními. Z oboru stavebnictví jsou to především a.s.
Centrum stavebního inženýrství Praha, bývalý VOPS Praha, dále
Výzkumný ústav stavebních hmot v Brně a TZOS v Ostravě. Mimo
odvětví stavebního průmyslu 3e zabývá však problematikou mnoho
jiných organizaci především z oblasti hygieny zářeni,
geologického průzkumu a specializovaných ústavů, které se dříve
věnovaly měřeni spekter záření gama.

Roční přírůstek prací publikovaných ve světové literatuře
k problematice radioaktivity stavebních látek a ve stavebnictví
vůbec, měl zejména v polovině osmdesátých let stále ostřeji
vzrůstající trend. Avšak teprve v posledním období přibývají
spíše články informační, osvětové a zaměřené na praktickou
stránku - vyhledávání radonem bohatších domú a bytů pro ozdravná
opatření a na realizaci těchto ozdravných opatření v praxi
(Šebestová 1983, Mossman 1988).
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Značný rossah práci poslední doby je věnován osvětě - Nero 1983,
1985, 1986, 1987, EPA 84, Hopke 1986, Clarke 1989, Petr
1988, Bodanski 1987, Brennan 1988, Hůlka 1990, Nikodémova 1992...
Postoj obyvatelstva k problematice je komentován napr. u Browna
1983.
Hodnota řady nově publikovaných článků je pouze v zhustováni
dosud získaných informací, v kompilaci nebo zajímávej i podané in-
terpretaci známých faktů. Bowie 1984, Bonz 1984. Prodírá ae do
nich i komerční duch.
Rada článků má vyloženě reklamní nebo dokonce polodemagogický
charakter, v tom nejlepším případe se snaží pomocí básnické
hyperboly zdůraznit, to co bylo nepovšimnuto nebo upozornit na
osobu pisatele.
Jak jinak hodnotit jejich názvy typu:
Smrtící plyn pod podlahou, Nepřítel uvnitř. Nepřítel v domě, Jak
žít s radonem. Plyn radon - skryté nebezpečí, Radon zabiják.
Zdravé a nemocné domy, Domácí výroba radioaktivity. Naše rodina
a rodina radonu, Vrah radon, Nepřítel v byte, Radon - přímá

hrozba pro zdraví, Špinavý stavební materiál. Hrozba radonu mů-
že být zmenžena, Potomstvo radonu my. Ohrožuje panelová výstavba
zdraví?, Doktor - rádce pro domovní radon, Hygienická závažnost
radonu v domácnostech, Zemní radon v naáich domech, Radon v
domech - minulost, přitoomnoat a budoucnost. Dceřiné produkty
radonu nepřítelem, Zářeni a vy na západě (Rakouska), ap.

Nově rozáířená informační služba umožňuje 3Í3káni variabilních
reSeräi pro výše uvedená témata, avaak výběr je nekompletní a
přístup k původním pramenům je značně omezený. Z publikovaných
režerSi lze uvést především reáeréi Adkinsona 1976, Holowaye
1978, ^ebestové aj. 1983, Komínka 1983, Pohla aj.1979,
Zvolánka 1937, Suka (INIS Zbraslav) 1983, 1987, 1988
a tématické reůerse z zprávy NEA OECD 1979. Collého 1981,1900,
UNSCEAR 1981,1985 ap.

Tématem přírodní radioaktivity a tématy příbuznými, jako jsou
- výskyt a stanovení radonu ve vodách, i.-čen.i radonem, radon ve
speleotherapii, zvýšená radioaktivita některých území Země,
souvislost mezi emisí radonu a zemětřesením, stanovení stáří
geologických vrstev a hornin podle přírodní radioaktivity nebo
obsahu některých radionuklidů (40K - 40A. 206Pb - 210Pb, 232Th
-228AC, 226Ra-238U, 14C, 3He), výsledky a metodiky měřeni,
hygienické aspekty a ozdravná opatřeni - ae zabývalo v minulosti
nespočetné množství specifických nebo Siřeji zaměřených
konferencí, jako byly napr. konference, symposia, semináře
a kongresy - dnes často charakterizované jen názvem místa, kde se
konaly: j
Denver - Colorado 1976, Elliot Lake 1976. 1978, Saskatchewan
1977, Sacramento 1977, Palo Alto 1977, Arlinngton 1978, 1976, /
Visby - Norsko 1978, Minneapolis 1978, Paříž 1978, 1979, Le
Vésinet - Francie 1979, Filadelfie 1979, Bancroft 1979, Jeruzalém
1980, Porte Hope 1980, Geilo a Gol Norsko 1980, Seatle 1980, Lyon
1980, Otawa 1980, Bristol 1981, Golden 1981, Bombay 1981,
Montgomery 1981, Louisville 1981, Bombay 1981, Viden 1981,
Melbourne 1981, Fort Collins 1982, 1984, Canberra 1982, New
Orleans 1982, Avignon 1982, Iverness 1982, Kanpur 1982, Adelaide
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1983, Copenhagen 1983, Acapulco 1983, Washington 1983, 1985,
Karlsruhe 1983, Otawa 1983, Anacapri - Itálie 1983, Monaco 1984,
Stockholm 1984, Maastricht 1984, Pasco 1984, Boulder 1984, Londýn
1984, Berlín 1984, Los Angelos 1984, Bonn 1984,Honolulu 1985,
Bratislava 1985, Chapel Hill 1985, Sao Jose do Campur 1985,
Lubeck-Traemunde 1985,Fribourg 1985, Rim 1985, Istambul 1985,
Amsterodam 1985, Knoxville 1986, Kapské Město 1985, Pretoria 1986
Tel Aviv 1986, Athény 1986, Rio de Janeiro 1986, Tokyo 1986
Lahore 1988, Bethesda 1987, Suton 1987, Lisabon 1988, Ramsar
1990, Salzburg 1991,atp.

Problematikou se zabývá celá řada institucí. V zahraničí
Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu ICRP ve avýeh
publikacích č.24,32,35,37,39,50 Vědecký výbor pro zkoumání účinků
atomového zářeni UMSCEAR (1979, 1981 a 1985), Komise nukleární
energie při Sdružení pro hospodářskou spolupráci a rozvoj NEA
OECD (1979). statni, národní i soukromé ústavy, komise,výbory,
laboratoře a vysoké školy SSI Švédsko, v USA HASL, EML, ANL, LBL,
ORNTL, NBS, v Kanadě BEIR, AECL, CMHC, v Austrálii AIRAC, ap.
V Československu se problematikou zabývají SZO Praha, KHS i OHS,
Centrum Praha, VOSH Brno, TZOS Ostrava, VOPL Bratislava, ÚVRPJT
Koaice, ÚNS Kutná Hora, UHP UP Kamenná u Milína, Geolndustria
Praha - Cernosice, Gefyzika Praha, Geofyzika Brno, UP Hainr/J.,UP
Stráž p. R., GPUP Liberec, GPUP Nové Město n.M., VUH2 Frýdek -
Místek, Geologický průzkum Ostrava, OVVVR Praha, SVÚM Praha, VOV
Praha, VUT Brno, ČVUT FJFI, PFMU Brno, PFUK Bratislava, SVUT
Bratislava, VSCHT Pardubice, VA Brno, VA Vyškov aj.

; Problernčttika účinků radonu. aniž byl jeatě jako původce znám,
j sahá až do 15. a 16. století v podobě hornické nemoci, již v roce
| 1539 popsal při pitvě plic jáchymovského horníka lékař Agricola.
'• Radon byl z rakoviny plic podezříván již roku 1913 Arnsteinem
!• a později, v roce 1924 Ludewigem také obviněn. S prokázaným důkazem
; se jcíStô cekalo GO let do roku 1971-3: Lund i n 1971. Sevc a Snish 1973

; 2.1. Přehled výsledků měření měrných aktivit přírodních
''. radUMiuklidů u surovin stavebních materiálů.

Měřeni měrných akti./it. či obsahu přírodních radionuklidů lze
,-, hlediska historie posunout až k roku 1903, 1909 a 1919, kdy
byla poprvé měíejiň radioaktivita cihel a radioaktivita uvnitř
budov - Cook 1903, Wright 1909, Ising 1919.
Pomúfiv'. rozsáhlou oblastí měření obsahů přírodních

.;. radionuklidů jsou práce z oblasti geologického - naftového,
v uhelného a rudného průzkumu, karotáže a letecké karotéže pro
•!-.'•' účely vyhledávání výskytu uranové suroviny. Počátky měření
ľ', spadají do konce třicátých let, s velikou expanzí po druhé
;,;£i světové válce.

1
z$. Odaje z literatury jsou přirozeně ne zcela konzistentní, někdy
£!' jsou udávaný střední hodnoty, jindy mediány nebo rozmezí, často
Í.Í; vzhledem přesnosti měření jsou hodnoty zaokrouhleny na desítky,
'ti: jindy jsou uváděny i desetiny bequerelů na kilogram. Jen někdy
fs jsou vzorky odebírány reprezentativně pro daný druh suroviny nebo
íZ stavební látky.
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Měřeni v C3FR je vytaženo z práci Wirdzeka, Tolgyessiho, Kominka,
Lesného, Bredy, (11.658 vzorků), v SSSR z práci
Krisiuka, Salaka, Karpova, Korolevé, (466 vzorků), v Maďarsku
z práci Totha, Fehéra, Gallyase (3.771 vzorků), v Polsku z prá-
ci Penska, Stpyczinské, Krawčuka, Biernacké, Mamont Ciesly,
Zastawneho, Laäové, Morawcové, Blatona-Albičky (1905 vzorků),
v Spolkové republice Německo z prací Schmiera, Kriegera,
Kellera, Wickeho, Folkertse, Ettenhubera (1606 vzorků),
v Rakousku z prací Stegera, Unfrieda, Sorantina, Oeschgera,
(194 vzorků), v Rumunsku z práce Moczyho (12 vzorků), v Řecku
z prací Pappastefanoua, Maraziotise, Sictise, Danaliho-Kotsaki
(12 vzorků), v Itálii z práce Sciocchettiho, Batagliy (294
vzorků), ve Španělsku z prací Garzona a Bára (6 vzorků), v
v Belgii z práce Poffinje (14 vzorků), v Holandsku z práce
Aekerse, Boera, Goeksema, Hogewega (126 vzorků), ve Švýcarsku
z práce Burckharda, Penska (12 vzorků), v Dánsku z práce
Ulbaka (291 vzorků), v Norsku z práce Strandena (174 vzorků),
v Anglii z práce Cliffa a Hamiltona (256 vzorků), ve Švédsku
z práce Hultquista, Hagberga, Mora (1124 vzorků), ve Finsku
z práce Mustonena a Castréna (46 vzorků), v Indii z práce
Ialita a Londhea (24 vzorků) , v Malajsii z práce Ahmeda a
Changa (8 vzorků), na Tajvanu z práce Changa (4 vzorky),
v Austrálii z práce Mathewa a Beretky (11 vzorků), v USA
z prací Eichholze, Kahna, Harleye, Greinera, Lloyda,
Wollenberga, Paradese, Sextra, Holuba (202 vzorků), v Iránu
z práce Aliabadiho 1990, dále Undell 1968, atp.

,i
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PŘEHLED HERNÝCH AKTIVIT
PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDU

VE STAVEBNÍCH MATERIÁLECH
PODLE PUBLIKACI V LITERATURE

MATERIAL 40K 226RA 232TH
Bq / kq

AEK POČET
VZORKU

ČESKA REP. AGLOPORIT
ČESKA REP. AZBEST
ČESKA REP. BENTONIT
ČESKA REP. KETON
SLOVENSKA R. "
SSSR

•I

POLSKO
RAKOUSKO
MAĎARSKO "

ti

RUMUNSKO
ŘECKO
ITÁLIE
BELGIE
HOLANDSKO
ANGLIE
DÁNSKO
NORSKO
ŠVÉDSKO

FINSKO
AUSTRÁLIE
USA "

n

SRN
H

ČESKA REP. CALDTHERMEX
ČESKA REP. CEMENT
SLOVENSKA R. "
SSSR

II

POLSKO
w

SRN
H

RAKOUSKO
MAĎARSKO

II

RUMUNSKO
ITÁLIE
ŠPANĚLSKO

31

BELGIE
HOLANDSKO

II

ANGLIE
DÁNSKO

892
91
137
477

O
555

O
460
477
185
202
O

250
457

O
130
O
O

650
714
O

840
200
254
844
458
550
52

249
O
O
O
O
O

325
O

210
283
148
O

253
192
239

O
230
260

O
O

133
21
117
35
47
33
27
15
28
11
13

106
46
19
31
14
18
16
28
46
78
43
15
17
47
31
67
19
47
34
30
44
31
26
75
17
27
36
26
30
21
26
76
47
87
82
22
20

91
10
9ó
25
O

30
O

21
33
15
i?.
45
7

24
34
16
48
13
36
74
O

37
40
13
55
24
63
10
20
O
O
O

21
19
14
14
14
24
19
9
16
16
30
54
19

120
18

234
42
136
107
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
o
o
o
o
o
o
o
o

36
93
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
o
o
o
o
o
o
o
o
o

167 ČESKA REP.
36 ČESKA REP.
15 ČESKA REP.

532 ČESKA REP.
O SLOVENSKA R.
O SSSR
O
O POLSKO
O RAKOUSKO
O MAĎARSKO
O
O RUMUNSKO
O ŘECKO
O ITÁLIE
O BELGIE
O HOLANDSKO
O ANGLIE
O DÁNSKO
O NORSKO
O ŠVÉDSKO
O
O FINSKO
O AUSTRÁLIE
O USA
O
0 SRN
O
1 ČESKA REP.

628 ČESKA REP.
O SLOVENSKA R.
O SSSR
O
O POLSKO
O
O SRN
O
O RAKOUSKO
O MAĎARSKO
O
O RUMUNSKO
O ITÁLIE
O ŠPANĚLSKO
O
O BELGIE
O HOLANDSKO
O
O ANGLIE
O DÁNSKO
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PŘEHLED MERNÝCH AKTIVIT
PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDU

VE STAVEBNÍCH MATERIÁLECH
PODLE PUBLIKACI V LITERATURE

m
£3

ZEI1E

NORSKO
ŠVÉDSKO

FINSKO
INDIE
MALAJSIE
AUSTRÁLIE
USA

ČESKA REP.
SSSR
POLSKO

SRN

RAKOUSKO
MAĎARSKO

ŘECKO
ITÁLIE
ŠPANĚLSKO
BELGIE
HOLANDSKO
ANGLIE

DÁNSKO
NORSKO
ŠVÉDSKO

FINSKO
INDIE
MALAJSIE
AUSTRÁLIE
TCHAJ-WAN
AUSTRÁLIE
USA
ČESKA REP.
SRN
ITÁLIE
ŠPANĚLSKO
MALAJSIE

USA
ČESKA REP.
ČESKA REP.
ČESKA REP.

MATERIAL

H

H

M

«

H

H

"

CIHLA
»
H

M

11

H

H

H

"

M

H

II

H

II

H

M

N

H

II

II

H

II

M

II

H

H

H

DLAŽBA
H

K

M

H

M

M

EZALIT
HYDRAU.VÁPNO
KAMENINA

40K

0
235
0
0

233
207
115
126
496
616
666
688
1040
727
669
666
934
635
481
0

670
696
666
0

560
700
0
0

1148
888
0

990
130
686
666
592
196
388
386
518

1026
858
333
359
283
133
345
556

226RA
Bq /

30
44
4B
44
82
82
52
41
142
46
37
46
40
57
46
59
74
38
52
56
49
39
34
34
39
52
65
42
63
98
136
80
48
223
40
44
103
68
54
81
54
56

237
59
67
18
80
106

232TH
kg

19
41
0
22
9
59
48
15
84
49
26
98
40
51
41
67
63
45
52
48
24
45
10
32
31
44
48
34
74
116
0
62
26
229
89
67
500
68
26
56
56
63
163
52
40
18
47
72

AEK

0
0
0
0
0
0
0
0
0

161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

119
0
0
0
0
0
0
63
0

244

POČET
VZORKU

0
0
0
0
0
0
0
0
0

368
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
0
0
0
0
0
0
5
0
23

NORSKO
ŠVÉDSKO

FINSKO
INDIE
MALAJSIE
AUSTRÁLIE
USA

CESKA REP
SSSR
POLSKO

SRN

RAKOUSKO
MAĎARSKO

RECKO
ITÁLIE
ŠPANĚLSKO
BELGIE
HOLANDSKO
ANGLIE

*
DÁNSKO
NORSKO
ŠVÉDSKO

FINSKO
INDIE
MALAJSIE
AUSTRÁLIE
TCHAJ-WAN
AUSTRÁLIE
USA
CESKA REP.
SRN
ITÁLIE
ŠPANĚLSKO
MALAJSIE

USA
CESKA REP.
CESKA REP.
CESKA REP.

"i. $
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PŘEHLED MERNÝCH AKTIVU
PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDU
VE STAVEBNÍCH MATERIÁLECH

PODLE PUBLIKACI V LITERATURE

p

4

ZEME

ČESKA REP.
SLOVENSKA R.

SSSR

POLSKO

SRM

RAKOUSKO

MAĎARSKO

ITÁLIE
ŠPANĚLSKO
BELGIE

HOLANDSKO
ANGLIE
ISLAND
ŠVÉDSKO
MALAJSIE

ČESKA REP.
ČESKA REP.
ČESKA REP.
ČESKA REP.
ŠPANĚLSKO
ITÁLIE
ČESKA REP.
SRN
ŠVÉDSKO
RAKOUSKO
SRN
ČESKA REP.
SSSR
MAĎARSKO
USA
ČESKA REP.
SLOVENSKA R.
SSSR

POLSKO
SRN

MATERIAL

KAMENIVO
n

»

»

»

•i

u

"
«

11

•i

11

11

•i

n

II

II

11

11

II

II

n

•i

li

"

KAOLIN
KERAMZIT
KOMÍN.VLOŽKY
OBKLADY
»

OMÍTKY
II

"

II

PERLIT
II

II

»

PÍSEK
II

'•

11

"

40K

671
0
0

140
0

1147
0

686
1180
264
740

1253
289
911
307
182
259
0
38
48
0
0

1111
140
819
852
222
483
821
511
524
810
783
613
97
455
14

629
2111

0
39
883
628
0

240
259
186
259

226RA
Bq /

43
63
29
110
111
67
35
16
31
26
89
104
63
55
23
5
7

129
13
23
21
U
89
9
48
159
40
51
103
110
73
70
55
17
39
257
3
59
116
69
6
59
22
25
30
20
5
15

232TH
kg

42
0
0

170
167
62
0
21
80
41
6Z
78
42
75
30
8
11
122
12
0
5
42
81
6
73
141
26
53
86
37
53
37
57
14
40
69
2
49
104
0
1
93
22
0
10
20
5
19

AEK

159
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

159
283
0

185
0
0
36
0
0
0
0

420
0
0
0

104
0
0
0
0
0

POČET
VZORKU

292
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
11
0
91
0
0
21
0
0
0
0
9
0
0
0

407
0
0
0
0
0

ČESKA REP.
SLOVENSKA R

SSSR

POLSKO

SRN

RAKOUSKO

MAĎARSKO

ITÁLIE
ŠPANĚLSKO
BELGIE

HOLANDSKO
ANGLIE
ISLAND
ŠVÉDSKO
MALAJSIE

ČESKA REP.
ČESKA REP.
ČESKA REP.
ČESKA REP.
ŠPANĚLSKO
ITÁLIE
ČESKA P.EP.
SRN
ŠVÉDSKO
RAKOUSKO
SRN
ČESKA REP.
SSSR
MAĎARSKO
USA
ČESKA REP.
SLOVENSKA R.
SSSR

POLSKO
SRN
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PŘEHLED MERNÝCH AKTIVIT
PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDU

VE STAVEBNÍCH MATERIÁLECH
PODLE PUBLIKACI V LITERATURE

MATERIAL 40K 226RA 232TH AEK POČET
Bq / kg VZORKU

M

RAKOUSKO
MAĎARSKO
ITÁLIE
ŠPANĚLSKO
BELGIE
ANGLIE

»
MALAJSIE
AUSTRÁLIE
USA

H

ti

ČESKA REP. POPÍLEK
SLOVENSKA R. "
SSSR
POLSKO

»

SRN
V

It

RAKOUSKO
FINSKO
PANSKO

ANGLIE
ŘECKO

ŠPANĚLSKO
INDIE
AUSTRÁLIE
ČESKA REP. LIGNIT
ČESKA REP. PORCELÁN
ČESKA REP. PÓROBETON
SLOVENSKA R. "
SSSR
POLSKO

ti

SRN
MAĎARSKO
HOLANDSKO
DÁNSKO
ŠVÉDSKO

ČESKA REP. SADRA PRIROD
POLSKO

ti

U
171
69
53?
267
0

370
0

425
44
259
0
0

677
0
0

339
498
330
164
518
654
241
730
570
422
790
0
0

486
374
203
0

760
455
0

490
167
384
352
226
150
670
276
854
168
B3
70

7
14
3
18
14
19
5
4
70
'4
11
34
10
146
76
107
60
126
240
106
85
189
98
160
160
206
126
565
763
199
78
96
200
46
88
56
80
10
35
15
34
21
67
42

1833
19
15
15

11
15
3
24
17
21
4
7
33
40
18
0
0
37
0
0
50
193
90
60
48
118
63
110
32
193
93
0
0
50
123
170
0
41
54
0
30
12
54
10
42
6
53
49
66
12
5
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

163
196
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
0
0

RAKOUSKO
MAĎARSKO
ITÁLIE
ŠPANĚLSKO
BELGIE

ANGLIE

MALAJSIE
AUSTRÁLIE
USA

ČESKA REP.
SLOVENSKA R
SSSR
POLSKO

SRN

RAKOUSKO
FINSKO
DÁNSKO

ANGLIE
ŘECKO

ŠPANĚLSKO
INDIE
AUSTRÁLIE
ČESKA REP.
ČESKA REP.
ČESKA REP.
SLOVENSKA R
SSSR
POLSKO

SRN
MAĎARSKO
HOLANDSKO
DÁNSKO
ŠVÉDSKO

ČESKA REP.
POLSKO
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PŘEHLED MERNÝCH AKTIVIT
PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDU

VE STAVEBNÍCH MATERIÁLECH
PODLE PUBLIKACI V LITERATURE

ZEME

SRN

MAĎARSKO
ŘECKO
ITÁLIE
ŠVÝCARSKO
ŠPANĚLSKO
BELGIE
HOLANDSKO
ANGLIE
DÁNSKO
NORSKO
ŠVÉDSKO
FINSKO
USA
ČESKA REP.
SSSR
POLSKO

f SRN
| RAKOUSKO
[' ŠVÝCARSKO

BELGIE
í HOLANDSKO
; ANGLIE
i INDIE
! AUSTRÁLIE

USA
i ČESKA REP.
' SLOVENSKA R.

POLSKO

-
ČESKA REP.
MAĎARSKO

1 ČESKA REP.
1 ČESKA REP.
íj SRN
I RAKOUSKO

í
1 ČESKA REP.
] SLOVENSKA R.
| POLSKO

i
f SRNI
I MAĎARSKO

MATERIAL

..
H

H

M

N

"

II

It

U

H

it

n

ii

ii

n

SADRA CHEM.
U

n

«

M

M

11

II

H

II

U

11

II

U

VÁPNO
H

H

U

11

SKLO OKENNÍ
•i

SKLO ZRCADL.
SLINEK
U

•1

STRUSKA
H

*

H

H

II

40K

23
70
50
70
104
142
225
27
24
148
20
4
20
25
63
165
140
50
42
110
110
151
36
0

120
41
324
0
0
90
0
42
0
0

132
249
178
193
858
1136
528
207
0

276
640
629
455
115

226RA
Bq /

8
18
6
19
16
23
3
10
5
22
10
11
10
7
12
41
230
380
380
560
700
48
687
442
450
629
78
451
1221
15
28
23
9
11
6
8

14y
31
74
67
48
117
68
142
160
74
130
36

232TH
kg

7
U
4
f.
3
5
9
10
5
7
4
3
17
22
2
11
20
20
9
20
30
5
24
10
9
18
126
12
0
7
0
4
0
0
10
3
8
20
63
67
56
32
0

105
60
115
81
96

AEK

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
0
0
0
30
0

165
73
0
0
0

175
0
0
0
0
0
0

POČET
VZORKU

0 SRN
0
0 MAĎARSKO
0 RECKO
0 ITÁLIE
0 ŠVÝCARSKO
0 ŠPANĚLSKO
0 BELGIE
0 HOLANDSKO
0 ANGLIE
0 DÁNSKO
0 NORSKO
0 ŠVÉDSKO
0 FINSKO
0 USA
0 ČESKA REP
0 SSSR
0 POLSKO
0
0 SRN
0
0 RAKOUSKO
0 ŠVÝCARSKO
0 BELGIE
0 HOLANDSKO
0 ANGLIE
0 INDIE
0 AUSTRÁLIE
0 USA

73 ČESKA REP
0 SLDVENSKA
0 POLSKO
0
0
1 ČESKA REP.
0 MAĎARSKO
1 ČESKA REP.

10 ČESKA REP.
0 SRN
0 RAKOUSKO
0

196 ČESKA REP.
0 SLOVENSKA
0 POLSKO
0
0 SRN
0
0 MAĎARSKO
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PŘEHLED MERNÝCH AKTIVIT
PŘÍRODNÍCH RADIOMUKLIDU

VE STAVEBNÍCH HATERIALECH
PODLE PUBLIKACI V LITERATURE

MATERIAL 40K 226RA 232TH AEK POČET
Bq / ľg VZORKU

ŠVÉDSKO
FINSKO
AUSTRÁLIE
ČESKA REP.
SVEÍ.PRUM.
«

"

n

ii

11

11

li

li

ii

n

ii

»

II

BRIDLA
KETON
CEMENT
CIHLY
DLAŽBA
OBKLADY
OMÍTKY,MALTY
PORCELÁN ST.
POPÍLEK
PÓROBETON
PÍSEK
KAMENIVO
KAMENINA
SADRA PRIR.
SADRA CHEM.
SKLO OKENNÍ
SKLO ZRCADL.
STP.USKA
VÁPNO
PRUH.STAVIVO
KARBONÁTY
PÍSKOVCE
JIL.+BRIDL.
SYEN.HORNINY
GRANITY
CA-GRANITY
BAZIC.VYVREL
IN.TRABAZICKE
LITHOSFERA

190
141
190
140
640
•163

238
651
576
913
339
760
46?
3-17
262
530
553
73
88
191
178
305
61
4S7
85
340
845

1520
1330
800
256
13
580

12?
118
100
181
81
35
45
52
58
77
31
46
178
43
13
46
102
11
386
7

140
125
17
3?
27
5

46
37
37
37
12
1

28

39
145
69
100
45
^">•li.

29
52
47
77
26
41
93

16
41
74
6
15
4
8
75
17
36
69
7
43
53
6?
34
16
2
33

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0 ŠVÉDSKO
0 FINSKO
0 AUSTRÁLIE
0 ČESKA REP
0 SVET.PRUH

0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "

0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
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MERNE AKTIVITY PŘÍRODNÍCH RADIUNUKLIDU
STAVEBNÍCH MATERIÁLECH A JEJICH SUROVINÁCH

BETONY ČESKA REPUBLIKA
1983 - 1991

KDE A TO POČET 40 K 226RA 232TH A EKV
VZORKU BCI.KG--1 BO.KG-1 PQ.KG-1 BQ.KG-1

ŔGLOPORU
AL2O3
ALIT
ANTUKA
AZBEST
AZBESTOCEľlENT_VYR
HARV1TKA
BARYT BAS04
BĚLOBA T102
BELOBft Z NO
KENTONI!
BETON
BUREL
CALOTHERMEX
CEPIENT
CIHLA
DINAS
DITURVIT
DLAŽBA
ENERGOSADROVEC
ETERNIT
EZALIT
FOSFQSADIÍOVEC
FRITA
GLAZURA
GRAFIT
HLINA CIHLÁŘSKÁ
HURDIS
I6NIT
JI L
KALY KERAMICKÉ
KAMENINA
KAMENIVO
KAOLIN
KERAMZIT
KERAMZITOHETON
KOKS

1 67
4
1
1

36
19
42
1
1
1

15
í. 3 2

1
1

623
368

1
1

73
24
3

41 J.'

48
f.
4

.279
4
3

322
30
23

1292
87
H
4
J,

892
62
775
632
91
91
81
18i
62
62
137
477
155
52

249
616
62

S06
386
96
134
133
95
179
273
219
642
763
253
532
228
556
671
4S3
821
582
9?

133
5

91
33
21
29

1557
157

5
5

117
35
43
19
47
46
20
68
54
11
22
18

115
234
252
32
49
57

100
72
69
106
48
51

103
105
50

91
4

75
35
10
14

217
23
3
3

96
25
12
10
20
49
12
55
26
11
16
18
31
59
56
17
48
49
79
53
22
72
42
53
86
74
13

324
29

252
249
42
55

1S37
202
28
28

186
107
71
36
93
161
46

207
119
32
54
63
162
324
346
72

153
185
221
190
116
244
159
159
283
248
81

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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HERME AKTIVITY PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIBU
VE STAVEBNÍCH MATERIÁLECH A JEJICH SUROVINÁCH

BETONY ČESKA REPUBLIKA
1983 - 1991

KDE A CO POČET 40 K 226RA 232TH A EKV
VZORKU B0.KG-1 BO.KG-1 BG.KG-1 BG.KG-1

KREI1ELINA
KYSELINA BORITA
LUPEK
DINER. VLÁKNO
OBKKLADr
0P1ITKY
PERLIT
PÍSEK
F'MEUPIATIKA
POPÍLEK
PORCELÁN
PÓROBETON
SABEMIL
SADROVEC PRÍRODNÍ
SAMOT
SKLO TABULOVÉ
SKLO ZRCADLOVÉ
ŠKVARA
SKVAROBETON
SKVAROBETON
SLIKA
SLINEK CEPtENTARSKY
ŠTĚRKOPÍSEK
STRUSKA
TERHALIT
ÚLETY ROTAC. PECI
VÁPENEC
VÁPENNÝ HYDRÁT
VÁPNO
ZIRKONOVY PÍSEK

*•** Celkem ***

3
1

42
5

91
21
9

407
1

2095
•1

1450

34
28
1
1

256
16
28
42
10

154
196

1
11
27
31
73

140
63

493
078
524
613

2111
628
173
677
760
455
124
163
312
132
178
491
268
459
1443
193
519
207
62

J 244
76
71
90
62

35
5

174
94
73
17

116
22
12

146
46
88
16
19

113
6

140
219
30

936
27
31
21
117
57
33
9
15
15

3692

27
3

131
56
53
14

104
22
1

97
41
54
36
12
86
10
8

87
44
72
36
20
21
32
65
28
5
5
7

1344

9116

110
28

332
240
185
36

420
104
27

312
163
196
72
48

24S
30
165
371
108

1066
197
73
93
175
150
225
21
27
32
53

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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Koeficienty emanace stavebních materiálů

Materiál

Měrné aktivity Koeficient počet

v Bq.kg emanace X vzorků
zeme

40. 232

226
Ra

Th kem

aek prům max

cihla
>»
»

»»

»

»

cih.spec.

cih.nepálená

cih. silikátová
»

cih.vápenopisk.
»

»

601

932

539

1200

444

65

398

42

76

74

68

45

73

27

18

59

59

30

40

14

10

33

15

70

13

41 146

63

37

42

81

27

11

15 58

3,57

0,25

0,2

0,7

1

1,36

1,5

1,5

3,2

4

1

0,7

0,07

6

10,5

6,7

10

6,8

2,3

5,3

0,8

7,2

12,

0.

6,

6,

3,

5,

5,

8

2,

7,

14

16,

6,

7,

0

4

5

9

8

7

1

2

8

3

5

g

9

9

11

1

6

10

15

13

3

158

10

4

1

2

3

4

6

3

4

2

CR
SRN

SRN
SRN
USA

Anglie

SSSR

SSSR

Polsko

Maď.

Norsko

Belgie

USA
USA

Anglie

SSSR

SSSR

Polsko

Anglie

SRN
Anglie

CR
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clh,kfeme1lnová

antuka

lehký beton

lehký beton
»

beton

beton
»»

•»

beton
•>

»>

>>

»»

»»

>•

beton. výrobek

pórobeton

škvárobeton

fosf.strusk.bet.
»

»>

popilkovy beton
JI

289

632

519

350

263

248

449

263

841

260

190

221

" ( pop í 1 ek -f- cemen t)

keramzitový beton

struskoalk.beton

sádrové bloky
»

" přír.

" chem.

858

644

48

17

44

27

142

122

30

22

17

18

14

26

52

30

26

44

76

15

19

112

130

8

19

19

12

59

47

59

36

164

43O

11

y

636

32

57

20

11

13

15

11

49

10

30

62

44

9

11

41

27

4

116 13

170 2

11

1

2

4

99 12

1

20

3

20

3

15

19

30

3

0,

2,

4

177 12,

8,

24

263 1,

0,

14

11,

26

9,

0,

1,

7,

31,

5,

14

2,

&,

6

>o
.2

,9

,3

,2

,97

,7

,6

,8

,5

,8

,6

.6

.6

,8

,8

,5

,5

6

1

38

4

4

5

4

7

8

3d

10

6,

31

25

23

10.

25

32.

60

3,

7.

35,

10-.

2,

0,9

2.4

45,8

8.5

13,1

3

6

5

3

4

4

9

8

2

1

15

19

1

3

28

1

107

2

18

15

3

94

1

1

2

2

145

3

1

4

1

1

1

1

6

4

2

1

8

4

22

1

3

1

ČR

CR
SSSR

SSSR

Polsko

NSR

CR

USA

USA

Anglie

SSSR

SSSR

Norsko

Belgie

Maď.

SRN

SRN

SRN

SRN

CR

SRN

SRN

CR

USA

USA

Dánsko

USA

Dánsko

CR

SSSR

SRN

CR

SRN

Belgie

Belgie

SRN

SRN
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sádra

pemza

kamenivo

písek

slinek

cement

cement+25Xpopí1.

152

63

120

197

2575

797

203

951

634

9

501

997

255

221

254

223

33

25

11

512

12

7

2057
157

55

78

73

35

16

56

34

14

56

17

17

20

9,6

18

38

70

27

51

25

44

19

45

39
12

2

8 27

45 2132
98

63

59

50 204

13

53

17 93
7

a

65

15 64
e
18

22

2.6
6.8

9,5

10

14,4

28

15,6

13,9

3,7

3.05

5,6

4,9

13,58

9,1
10

13

22,7

6,2

4

9,6

5,2

12

20

19

11,4

0,2

3,0

1

3

1.3

4,6

3,5

1

2

14

21,

21,

6,

6

6.

9

48

17

14

13

27

7

23

16

46

35

12

8

2

8

1

3

1

3

6

,3

,8

,9

,2

,2

.3

,5

5

,5

2

4

14

1

4

12

3

1

4

2

2

6

100

11

5

2

3

5

14

29

2

5

14

10

3

2

20

4

1

10

4

5

7

1

SRN
SRN

Belgie

Angl

Polsko

USA

CR
Rak.

SRN

SRN

SRN

SSSR

CR

SSSR

SSSR

»»

USA

USA

ČR

SRN

USA

SSSR

SSSR

Svédsk

SRN

CR
USA

USA

SSSR

Polsko

Norsko

SRN
Norsko
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popílek
»>
SI

»

»1

»>

škvára
>»

struska
»
>,
M

»»

struska fosfát.

dlažba

obklady

teracco

agloporit

keramzit

omítka
n

vápno
»>

" hydraul.

vápenný hydrát

cihl.a ker.sur.

lupek sur

Lupek pálený

hurdis

tuf
porfyr

pískovec

vápenec

»

půda
»>

>»

729

919

279

212

455

198

443

654

134

816

217

62

592

211

150

608

722

310

792

634

139

7

179

222

96

83

107

130

118

78

67

1750

61

74

10

116

195

10

10

28

48

39

12

84

190

193

61

47

44

11

4

9

20

11

40

91

111

65

28

44

37

13

39

57

13

74

125

13

4

10

9

67

153

92

46

44

7

15

55

316

189

161

148

201

38

280

371

38

70

36

221

445

336

188

1.4
0,9

1

3,9

1

0,5

2,30

0,7

1,8

0,3

1,5

1,6

0,7

0,02

3,9

1,76

2,1
1,12

0,9

12

9,0

3,7

2,7

4.0

9.2

15,4

1

0

1,7

1,4

16

19

5,4

28

24

28,9

25

9,4

1.5

9,8

1,5

1,2

1,5

3,7

1.5

17,1

5,7

2,9

4,7

1,7

16

19

4

27,3

2,4

13

44

50,1

36

7

1

16

4

1

6

1

1

1

11

2

4

26

2

27

2

3

2

5

1

1

1

15

1

1

2

5

1

1
r°

1

6

5

4

ČR

SSSR

USA
USA
Norsko

Polsko

CR

Polsko

ČR

SRN
SRN
SRN

Polsko

USA

CR
ČR

CR

CR
CR

SSSR

CR
SSSR

SRN

CR

CR
CR
CR

CR
CR
SSSR

SRN

SRN

SSSR

SRN
SSSR

Polsko

USA
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hlina

křemelina

ši iky

uhli

lignit a uhlí

minerálni vlna

fosfátová horn.

měsíční prach

uranová ruda

živec

antuka

barvitko keram.

zirkonový písek

bentonit

znělec

453

330

187

1961

632

89

62 :

330

1179

vápencové teraso 134

cement.surovina 190

29

57

115

70

140

793

30

44

1782

3G98

46

105

10

18

87

44

21

16

57

26£

1344

23

121

13

9

205

0,3

219

170

i

1

104

358

38

46

24

12,9

0,9

11

1

o,
3

0,4

4,2

9,3

2,2

11

E3

13,4

13,3

2,1

1, 1

39

16

1,5

22

1,3

4

3,8

0,57

7

14,6

16

10,7

3.4

18

5

15

8

9

2

3

4

1

1

2

2

3

8

4

SSSR

CR

SSSR

SSSR

USA

USA

USA

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR
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2.2. Závazné a doporučené hodnoty, limity, normy a vyhlášky.

Vzhledem k obtížnosti ekonomických i organizačních opatřeni na
snižování radiační zátěže, ale také vzhledem ke skutečnosti, že
účinek nízkých dávek zářeni na lidský organizmus neni zatim
prokazatatelně vyjádřitelný evidentní zdravotní újmou, řada států
zůstává spíše u doporučení než u legislativních opatřeni.

První myšlenky o regulaci radiaokativity stavebních látek
pocházejí od Hultguista 1956 ve Švédsku a Galambose 1956 v Maďar-
sku. I v naáí republice byl v té době měřen exposiční příkon nad
popílky a škvárami (včetně rynholecké) např. ve VOPJT na hygieně,
ovšem bez celostátně deklarovaného závěru. Klasikem vedle
Hultquista je leningradský Krisiuk 1971, na kterého se odvolávají
mnozí cd další následovnici, řešící otázku: co s přírodní
radioaktivitou v budovách. Podrobněji je problém popsán např. v
práci expertů NEA OECD v roce 1979. Do problematiky vstupuji
odborníci z geofyzikální aféry a z řad reaktorové techniky.
V SSSR se objevuje norma radioaktivnoj bezopasnosti NRB 76,
v Polsku v roce 1980 směrnice Vytcznyje badania promienotvorczi
naturálnej surowcow i materialow budowlanych č. 234, Švédská
stavební norma Svenske byggnorm SBG 80, návrhy norem v Maďarsku
z roku 1388 a Rakousku a konečně české Metodické pokyny Minister-
stev stavebnictví a zdravotnictví z listopadu 1987. nahrazené
později Vyhláškou č. 76/91 Sb. Ostatní státy z hlediska
stavebních látek zůstávají u nezávazných, ale často
popularizovaných a proto účinných doporučeni. Pozoruhodný je
holandský návrh Bosnjakovicze, přednesený na konferenci v
Masstrichtu, který chce rozdílnými limity omezit 4 základní
konstrukční látky - beton, cihlu, sádrové a sádrokartonové desky,
dále návrh Kellera vyjímající v návrhu ze sledování ty stavební
látky, které netvoří v budově víc než 1% hmoty. Obé je velmi
inspirativní a zobrazilo se později v našem návrhu (Komínka,
Bredy 1989 a Mrnuštíka 1990, 1991). Doporučení v ostatních stá-
tech vycházejí většinou z Krisiukova vztahu, omezující z hlediska
záření gama měrné aktivity K, Ra, Th a tím také ekvivaletniho Ra.
V různých modifikacích jsou pak tyto vztahy transformovány pro
různou úroveň přípustné radiační zátěže ze stavebních látek např.
v Polsku pro 0,8 mGy.a-1, v Německu 1 a 2,0 mGy.a-1, v SSSR 1,5
mGy.a-1, v Madarsku pro 0,5 mGy.a-1f v USA pro 1,2 mGy.a-1 a ve
Švédsku 3 mGy.a-1. Švédská norma byla v roce 1989 přeměna na
doporučeni. Rakouský návrh normy zahrnuje přibližně ekvivalentní
vliv Ra z hlediska záření gama a alfa.
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Větdina států však je orientována spíše na radioaktivitu ovzduší
budov. V některých případech jsou legislativní opatření nebo ná-
vrhy na ně zavedena jen pro část území, federace (USA):

Limity ekvivalentní objemové aktivity radonou

Kanada pro uložení U-hluáiny
USA " Colorado
USA pro fosfáty na Floridě
Švédsko

po rekonstrukci
Maďarsko
Finsko
SSSR
Polsko ze stavebních látek
Belgie
České semě
USA EPA (Arizona, Connecticut,
Massachusetts, Missouri, Minesota
PensyIvania,Rhode Island,Wisconin
ostat.

legislativně
stáva-
jící

75
200
70

400
200

200

150

nové

75
75

70

100

150

max

550
550

v Bq.m-3

doporučené
stáva-
jící

360

250

148

nové

70
70
20
125

74
111

Viz Mossman 1991,Swedjemark 1986, Janssens
Venuti 1985, BRVI 1986, Sinnaeve 1986, Eaton 1986,

1985, Campos

3. Metrologická > e* "t. :

Základni štátni etalony aktivit radionuklidů, hmotnosti, objemu a
chemického složeni - z hlediska středního protonového čisla a
objemové hustoty (elektronů) pro spektrometrii záření gama,
patrici do etalonáže prvního řádu nejvyšší metrologické kvality
nebudou předmětem následujících kapitol. Jejich navržení,
3chválení projektu, realizace a udržování bude řešeno
pravděpodobně podle návrhů pracovníků 0 W V R Praha, OJV Rež, ap.
Sekundární etalonáž je však důležitá pro metrologickou návaznost
Přesnosti váech referenčních materiálů a pracovních měřidel jak
stanovených, tak i ostatních nestanovených- Poměrně velký počet
laboratoří participujících na měření měrných aktivit přírodních
radionuklidů v rozmanitých geologických, stavebních a dalších
průmyslových materiálech a v neposlední míře také vazba na znění
vyhlášky č. 76 /91 Sb. o požadavcích na snižováni ozáření z
radonu a dalších přírodních radionuklidů vyžadují prvotní ověření
a další soustavné periodické ověřování přesnosti měření všech
institucí, na základě jejichž výsledků se rozhoduje podle
citované vyhlášky o hygienických a ekonomických záležitostech.
Vzhledem ke skutečnosti, že měřicí přístroje ke stanovení měrnr=h
aktivit přírodních radionuklidů ve stavebních látkách jsou
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vétôinou stavebnicového typu, určené v jistých variantách i pro
jiná měřeni a převoz těchto přístrojů o značné hmotnosti
k povinnému ověřování v ústřední akreditované státní laboratoři
či v státním metrologickém středisku je přímo nevhodný,
předpokládá se spíSe ověření a průběžná kontrola snáze přenosnými
referenčními materiály.
V dosavadní praxi bylo nejprve - zvláatě v geofyzikálním a geo-
logickém odvětví - využíváno referenčních materiálů (kalibračních
standardů), které byly importovány ze zahraničí. Jejich dovoz byl
počátkem osmdesátých let omezován (instrukcí ředitele CGO) zřejmé
z nedostatku devizových prostředků.A tak byly produkovány obvykle
poměrné velmi aktivní komponenty, které byly upravovány pro
potřeby té které laboratoře ředěním napr. sklářským pískem vysoké
čistoty (SiO2).

V äedesátýc-h a sedmdesátých letech byly často užívány
standardy NBL 73, NBL 79 z New Brunswick Laboratory, U.S. Atomic
Commision, BL-5 z CANMET a 0KA-2 z Kanady, dále standardy GL
serie Geofyziky Brno, GPUP Příbram ing. V. Moučky a posléze od
roku 1985 mezinárodní referenční gamaapektrometrický materiál RG
SET z IAEA Vídeň.

Bližáí informace jsou zahrnuty v práci Bartoaka 1977, Smithe
1984,1987, Stegera 1982, 1985, Grastyho 1982, Dicksona 1982, Faye
1979, Loborga 1932, Roberta 1968 o spektrometrii gama v práci
Adamse 1970, 1973, Hnatowicse 1986, I. Obrusníka 1984 ap.

i
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kon —

Miloslav B r e d a , Viktor K i l i á n
CSI a.s. Praha Hostivař

Zdeněk Š m u j k u J
VŠCHT Pardubice

/K y ZJIŠŤOVÁNÍ PROSTUPU PLYNU KONSTRUKCÍ
POMOCÍ RADIOAKTIVNÍCH INDIKÁTORU

1 . ÚVOD

Použiti techniky radioaktivních indikátorů v oblasti
zjištování vybraných fyzikálních vlastností stavebních
konstrukcí umožňuje provádět měřeni,která v řadě případů
ani jiným způsobem provést nelze.
Obvykle je využíváno vlastností.které jsou právě pro me-
todu RA indikátorů charakteristické:
-vkládáním RA indikátoru není narušován sledovaný proces,
nejsou narušeny normální podmínky,
-vysoká citlivost a přesnost současných detektorů ion.zá-
řen í umožňuje provádět měření bez náročných technických
opatření,při zachování podmínek BOZ,
-rychlost a relativně nízká cena provedeného měření dovo-
luje provádět měření opakovaně,za různých provozních pod-
mínek a získat tak skutečně objektivní hodnoty
charakterizuj í.c í sledovaný děj,
-technika provedení umožňuje současné sledování děje na ně-
kolika místech najednou,
-volbou různých RA indikátorů možno v připadě potřeby sle-
dovat i několik medií najednou,
-současné vybavení přístrojovou technikou dovoluje provádět
vyhodnocení měření s využitím výpočetní techniky.

V oblasti kontroly propustnosti stavebních konstrukcí
možno tyto metody výhodně použít při stanovení:
- propustnosti konstrukce (na vzorcích,dílech,pokud jsou
přístupné obě strany pak i na konstrukcích a real.objektu)

- propustnost styků a spar (na modelech,pokud jsou přístupné
obě strany pak i na konstrukcích a reál.objektu),

- těsnosti uzavíracích předmětů -oken,dveří -(na modelech,
konstrukcích u reál.objektu),

- lokalizace netěsnosti(na modelech,pokud jsou přístupné obě
strany pak i na konstrukcích a reál.objektu),
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- stanovení sumárních netěsností uzavřených prustor(na
mode 1ech,reáI.objek těch),

- stanovení výměny vzduchu v místnosti(na modelech,reálném
objektu).

Pouze posledně jmenovaná aplikace metody RA indikátorů
je propracovánu,běžně používána v tepel netechnické praxi.
V zásadě je prováděna podle ON 73 05 81 "Stanoveni výměny
vzduchu v místnosti pomocí radioaktivního kryptonu Kr 85".

2. PRINCIP METODY

Princip metody spočívá v tom,že do sledovaného prostoru
je rovnoměrně rozmíchán značkovací plyn - RA indikátor-tak
aby jeho koncentrace K v kterémkoliv místě r byla stejná
t.j.aby platilo,že /(jr=0. Jest 1 i že tento stav narušíme
rovnoměrným přívodem a odvodem vzduchu dojde ke zředění
značkovacího plynu,k postupnému poklesu jeho koncentrace.

Objem při vúdčrtčho(odváděnčho) vzduchu 0 za časovou jednotku
možno vyjádřit v násobku objemu místnosti V:

n = O / V

Pro ustálený stav t.j.kdy dn/tit=0 a d 0/j t=0 platí vztah:

d K/dt = " K / V • ° P° úpravě d K/K =- 0/V . d t
Po integraci tohoto vztahu :

In K - In K o = - 0/V (t - t())

po dosazení n=Q/V : In k=l nko-n( t -1()) a úpravě :

n =(ln K(>/K) / (t - to)

kde n je výměna vzduchu (h )
K(> ... je koncentrace značkovacího plynu v době t Q

K .... je koncentrace značkovacího plynu v době t
t(J,t.. je počátek a konec časového íntrvalu (h) .

Nutno poznamenat,že tento vztah je podmíněn výše
uvedenými rovnicemi.To znamená,že správné hodnoty výměny
vzduchu stanovíme jen tehdy.jestliže je splněna podmínka
rovnoměrného rozmíchání značkovacího plynu ve sledovaném
prostoru a podmínka ustáleného stavu.

Tohoto principu je možno s různými úpravami využít pro
stanovení uvedená v úvodní částí.
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B ) KRITICKÉ ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ RŮZNÝCH
TYPŮ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

protiradonové bariéry v podlahových konstrukcich,
protiradonové bariéry na stěnách konstrukcí
(nátěry,tapety.bandáže),
odstínění gama záření ze stěn,
demontáž části konstrukce objektu.
zvýšená výměna vzduchu v místnostech,
prostupy potrubí bariérou.

(ústní přednes a diskuse k problému)

i
í

k
to'
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4 . Hodnoceni staveb
použ ivaných v bytové
z. hlediska. obeseil-iia př írodních
radionukl

Posuzování vhodnosti surovin používaných pro výrobu
stavebních materiálů a posuzování stavebních materiálů samých,
je odvozeno od Vyhlášky MZ CR č. 76/91 Sb..Komentáre k ni vyda-
ného (26.4.92) MZ CR a CSN 01 5110 "Vzorkování materiálů'
a CSN 01 5111 "Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů".

Vyhláška č.76/91 Sb. v íi3 stanovi obecnou mez,při jejíž
překročeni nelze používat stavební materiál pi'O bytovou
výstavbu bez souhlasu, orgánů hygienické služby.
Charakteristickým parametrem pro tyto účely je hmotnostní akti-
vita radia Ra 226 :

33 odst.l Vyhlášky:"Stavební materiály,jejichž hmotnostní
aktivita Ra 226 je větáí než 120 Bq/kg lze pro stavby.ve
kterých mohou být pobytové místnosti.používat jen se souhlasem
krajského hygienika".

Komentář k Vyhláäce :"Použití materiálů,u nichž bude hmotnostní
aktivita Ra 226 vySéi než stanovená obecná mez 120 Bq/kg. může
být v odůvodněných a zdraví neohrožujících případech povoleno.
Nejedná se o výjimku,ale předpiseu předem uvažovaný řádný pří-
pad, oväem vyžadujíc! určité správní řízení.
Jako podklad pro takové řízeni mohou být výsledky měřeni
dalších charakteristik materiálu,zejména např.emanační vlast-
nosti, které blíže specifikují rizika pronikání radonu
vznikajícího rozpadem Ra 226 z materiálů do vnitřního ovzduší
budovy".

Tento metodický postup je používán pouze pro hodnocení
hmotnostní aktivity Ra 226 ve stavebních materiálech,
formuluje jednotný postup při odběru vzorků,které musí
v konečné fázi představovat soubor vzorku charakterizu-
jící produkci.

PRACOVNÍ POSTUP :

l.Krok - pro základní informaci o materiálu nebo surovině
s orientační úrovní informace:

1.1.Odběr vzorku zákazníkem :
- místo odběru
- množství
- počet vzorků

nahodile z produkce nebo deponie
minimálně 1 kg suchého vzorku
1 - 3 ks

1.2.Stanovení hmotnostní aktivity Ra 226,Th 232, K 40 :
- gamaspektrometrické stanovení s použitím
polovodičového detektoru
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- metodika pro stanovení Ra 226 bez ustálení rovno-
váhy (na lince 186 keV)

- chyba měření menší než 20 %.

1.3.Vyhodnocení :
- Hmotnostní aktivita Ra 226 vzorků je :
a) vyssí než 300 Bq/kg - materiál není vhodný pro

bytovou výstavbu a jen s malou pravděpodobnosti
lze předpokládat,že úpravou technologie
stavěni budou splněny požadavky Vyhlášky
č.76/91 Sb.

b) v rozmezí do 300 Bq/kg - o materiálu či suro
vině lze uvažovat o použití v bytové výstavbě
a proto je doporučen další krok .

2.Krok - získání souboru vzorků,které charakterizuji materiál
nebo surovinu nejen v současné době,ale i v průběhu
alespoň jednodenní produkce.

2.1.Odběr vzorků (obvykle zákazníkem) :
Ve smyslu CSN 01 5111 "Vzorkováni sypkých mate-
riálů"
- místo odběru : nahodile v průběhu denní pro-

dukce ,
u deponie rovnoměrné z objemu
materiálu představující denní
spotřebu suroviny,

- množství vzorku: min.l kg suchého vzorku
- počet vzorků : minimálně 16 vzorků \

2.2.Stanovení hmotnostní aktivity Ra 226,Th 232,K 40
Obdobně s odstavcem 1.2.

2.3.Vyhodnocení souboru vzorků pomoci metod matematic-
ké statistiky /3/: (hodnotí se pouze měrná akti-
vita Ra 226)
- výpočet průměrné hodnoty
- směrodatné odchylky ••;.
- variačního koeficientu ;
- intervalu spolehlivosti í
- stanovení počtu vzorků v souboru v návaznosti
na požadovanou přesnost stanoveni a
spolehlivost Ä

é
2.4.Doporučení v případě,že : «j

a) kladná hodnota intervalu spolehlivosti (pro
pravděpodobnost 95%) je menáí než 120 Bq/kg
hodnotí se stavební materiál či surovina jako
vhodný pro bytovou výstavbu s tím,že je doporuče-
na frekvence vzorkování produkce v závislosti na
rozptylu hodne v souboru.

b)kladná hodnota intervalu spolehlivosti (pro
pravděpodobnost 95 %) je v rozmezí 120 až
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300 B«a/kg,Je doporučeno dalôí vzorkování produkce
se vzorkováním po dobu 30 dnů (1 průměrný vzorek
denně),

nebo je doporučen :
individuální postup stanovení parametrů,které
ve smyslu Vyhlášky MZ CR č.76/91 a Komentáře k ní
podpoří schválení produkce orgány hygienické služ-
by. Např.Oprava technologie,stanovení rychlosti
plošné emise radonu,stavba modelu místnosti apod.

Doporučení je doplněno návrhem frekvence
kontrolního vzorkováni a ohledem na fluktuace
hodnot hmotnostní aktivity Ra 226 v souboru
a požadavek 95 % pravděpodobnosti,že kritická
hodnota (120 Bq/kg) nebude v produkci překročena.

3. Identifikační Štítek vzorku :

3.0.číslo vzorku(uvede laboratoř CSI při příjmu)
3.1.Stavební materiál - surovina :
3.2.Producent - zdroj :
3.3.Datum odběru

Hodina odběru :
Místo odběru:

3.4.Hmotnost vzorku :
3.5.Vzorek odebral:
3.6.Objednatel měřeni :

- adresa
- telefon
- smlouva č.

Provozní pravidla
používaná v Centru stavebního Inženýrství a.s. Pi*aha Hostivař
ke komerčním účelům
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I

v h o d n é p> :ir o r e c h . |

| o p a x ř e n i vedoucí. l<e s» ra i ž ti n í |

I -v obyxných objekxech |

Miloslav B r e d a

Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha - Hostivař

Zdeněk Smejkal

VŠCHT Pardubice

Ú v o d :

Problematika přírodní radioaktivity a jejího vlivu

na zdraví obavatel je v poslední dobé častou náplní novi-

nových článků nebo relací v rozhlase či televizi. Míra

jejich serióznosti a informační úroveň je v řadě případů

diskutabilní.

Je pochopitelné, že inspirováni těmito projevy kladou si

majitelé rodinných domků různých typů, obyvatelé v oblas-

tech s historicky známou skutečností zvýšeného obsahu

uranu v podloží, perspektivní stavebníci rodinných či

družstevních domků a v neposlední řadě i seriózni pracov-

níci stavebních úřadů rozpačitou otázku : Co dělat ?

Na základě dosavadních zkušeností řešitelů státního

úkolu N 03-326-830 "Přírodní rsadioaktivita ve stavebnict-

ví" pokládáme oba krajní postoje postižených majitelů i:a

nevhodné:

postoj typu ".návnutí ruky", charakterizovaný nezájnu;m

o provedení nápravy.
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postoj typu "demolice".charakterizovaný nesmlouvavým

požadavkem na (Jemu 1 i Ľ i objektu, požadavkem na okamžité

přiděleni náhradního bytu apoc'.

Bez ohledu na legislativní situaci, hygienické hod-

nocení či úroveň kriterii, třeba celý problém brát jako

problém technický. Podle skutečné situace jednotlivých

obytných objektů na základě podrobného zjištění zdrojů

zvýšené radiační zátěže obyvatel, za technicky

řešitelný.V některých případech z ekonomického i technic-

kého hlediska třeba náročně, ale řešitelný.

Třeba připomenout, že obvykle spolu s realizací ozdrav-

ných opatření je možno objekt současné rekonstruovat

i z hlediska zateplení, což zvJáště nyní není pomíjivý

důvod.

Pokud se chceme alespoň trochu seriozně orientovat

v problematice vlivu přírodní radioaktivity na zdraví

obyvatel, třeba se seznámit se základními čsl.dokumenty

s právní závazností z této oblasti nebo s obecné uznáva-

ným doporučením :

- ČSN 34 17 30 Práce s radioaktivními zářiči,

- Vyhláška MZd ČSR č. 59/72 Sb. o ochraně před radioak-

tivním zářením (jedná se o předpisy týkající -se profe-

siorťlní práce s radioaktivními látkami, jejichž kon-

centrace a riziko práce s nimi několikanásobné překra-

čuje hodnoty obvyklé pro radionuklidy přírodní),

- Vyhláška MZ ČR č.76/91 Sb. o požadavcích na omezování

ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů,

která je v této oblasti nejnovějším dokumentem orgánů

hygienické služby ČR,

a Komentář k ní z 26.4.92

- Barnet a k o l . : Hodnocení základových půd z h l e d i s k a r i -
z ika pronikání radonu do budov(ÚÚG Praha
1990),

- Doporučeni č.50/87 Mezinárodní komise pro rad io log ickou
ochranu (ICRP).
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- Katalog technických řešení ozdravných opatření v objek-

tech se zvýšenou radiační zátěží obyva-

tel (VÚPS Praha 1/1990 a 11/1991).

P o p i s p r o b l é m u :

Převážná část materiálů používaných pro bytovou

výstavbu ve větši či menší míře obsahuje přírodní radio-

nuklidy zastoupené hlavně izotopem draslíku K 40, thoria

Th 232 a zvláště radia Ra 226. V důsledku radioaktivního

rozpadu se posledně jmenovaný mění s poločasem 1620 let

na plynný izotop radonu Rn 222 a ten pak s poločasem

3,8 dne na další pevné členy uran-radiové řady izotopy

polonia, olova a v i zrnu tu.

Vznikající plynný radon Rn 222 proniká ze stavební kon-

strukce nebo z podloží do ovzduší obytných místností,

jeho pevné rozpadové produkty jsou vdechovány obyvateli

místností, zachycují se na si i znících dýchacího traktu

a plicním epithelu, kde při vyšších koncentracích jsou

trvalým zdrojem možnosti vzniku rakovinného bujení.

Současné jsou dceřinné produkty radonu 222 (spolu \

s ostatními jmenovanými izotopy draslíku a thoria)zdro-

jem záření gama, které v některých obytných objektech

nelze opomenout. Vzhledem k tomu, že je záření gama pro-

dukováno několika izotopy(jedná se o záření různé ener-

gie a různě zastoupené)nelze jeho efekt na zvýšení ra- ;

diační zátěže obyvatel stanovit pomocí jednoduchých

přístrojů známých např. z civilní obrany. .<

Je pochopitelné, že v čsl . geologických podmínkách -.-,

může docházet v některých oblastech k rozpouštění radonu ; ľ

v pitné vodě. Posléze dochází k jeho uvolnění při napuš- " f f

tční vody do vany a nahromadění v ovzduší koupelny nad '\i

únosnou míru.
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3. V y h l e d á v á n í o b j e k t ů

v h o d n ý c h p r o r e a l i z a c i

t e c h n i c k ý c h o p a t ř e n í

Vzhledem ke složitosti, náročnosti a zodpověd-

nosti vyhledávání závadných objektů je tato činnost zá-

sadně v kompetenci krajských orgánů hygienické služby.

Postupně jsou ve stávajících obytných objektech insta-

lovány na 0,5 až 1 rok integrální dosimetry (např.na

bázi stopových detektorů).

Na základě takto získaných výsledků a orientačního mě-

ření dávkového příkonu záření gama(v souladu s Vyhláš-

kou MZ ČR č.76/91 Sb.) doporučují případné provedení

technických opatření.

Jedná se o případy, kdy celoroční průměrná ekviva-

lentní rovnovážná koncentrace radonu (aRn ekv ) v ovz-

duší obyt. místností je vyšší než 200 Bq/m3ekv. nebo

kdy dávkový příkon záření gama(H a m a)je ve výšce lm nad

zemi ve vzdálenosti detektoru od stěny 0.5 m vyšší než

2 fjGy/h nebo kdy součet :

aRn ekv. Hgama
+ j e větší než 1.

200 2

4. L o k a l i z a c e a k v a n t i f i k a c e

z d r o j ů š k o d l i v i n

Podle výše uvedených doporučení a na základě objed-

návky příslušné organizace provádí odborná organizace

podrobné proměření obytného objektu, jehož cílem je zís-

kání přesných podkladů pro projekt technických opatření

a podkladů pro odhad nákladů s tím spojených.

Provádějící organizace musí odbornou způsobilost proká-

zat autorizací pro úřední měřeni (zákon č.505/90Sb.)

a osvědčením od NRL v SZÚ Praha.
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S. T y p y t e c h n i c k ý c h o p a t ř e n í :

Jak již bylo uvedeno v části 2. a 3. je radiační

zátéž obyvatel důsledek působení dvou parametrů: celo-

roční průmérné ekvivalentní konentruce radonu v ovzduší

mistnosti a dávkového příkonu zářeni gama ze stčn míst-

ností .

Při navrhováni technických opatření vedoucích ke sníže-

ní téchto hodnot se vychází z obecné známých vztahů pro

a) výpočet zeslabeni dávkového příkonu záření gaaa

v závislosti na tlouštce a druhu stínícího materiá-

lu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o odstínéní směsi záře-

ní gama v Širokém rozmezí energie, jsou navržené

tlouátky optimalizovány na základe experimentu v re-

álných podmínkách konfigurace přírodních radionukli-

dů a efekt zeslabení uváděn jako poměr mezi zeslabe-

ným a původním dávkovým příkonem gama pro jednotlivé

technologické postupy s použitím:

oloveného plechu do tlouštky max. 6 mm. nebo oce-

. lového plechu do tlouštky max. 12 mm, nebo cihel-

i né přizdívky do tlouštky max.30 cm. V případe

t potřeby je možno použít i kombinaci stínících ma-

teriálů.

:, b) výpočet ekvivalentní rovnovážné koncentrace radonu

:'\ v ovzduší místnosti :

S Aw
0b s x --- + --- + a
u x K

V V
aRn ekv. " < — " > * F< K)

lambda + K

v případě, že hodnota lambda (poločas rozpadu Rn 222)

je mnohem menší než hodnota K (výměna vzduchu), možno

|i tento vztah zjednodušit do tvaru :
li!



S Aw

b s x --- + ---

V V

"Rn ekv. - < + a° ) x F(K)
K

kde
aRn ekv ••• Jtí ekvivalentní rovnovážná koncentrace ra-

donu v Bq/m ekv.

bc je rychlost plošné emise radonu Rn 222

v Bq/m2/h

S je plocha exhalující radon Rn 222 v m

V je objem místnosti v m

a° je koncentrace radonu Rn 222 ve vzduchu,

který vstupuje do místnosti v Bq/m3

F(K) je koeficient opravy na rovnováhu dceřin-

ných produktů radonu (tabelováno).nepřímo

závislý na hodnotě výmeny vzduchu

K je hodnota výměny vzduchu v h t.j.poměr

mezi objemem vyměněného vzduchu za hodinu

a objemem místnosti.

Technická opatření ke snížení efektivního dávko-

vého příkonu z vnitřního ozáření t.j. ke snížení celo-

roční průměrné ekvivalentní objem, aktivity radonu vyu-

žívají v podstatě takových opatření. které vedou ke

snížení některé z hodnot ve výše uvedeném vztahu :

snížení hodnoty bg -

t.j.snížení rychlosti plošné emise radonu vytvořením

protiradonové bariéry na povrchu stěn místností.

K tomuto účelu se používá speciálních nátěrových systé-

mů na bázi vodných roztoků aminoamidových pryskyřic

(např.systém ARADON) nebo na bázi pryskyřic epoxido-

vých. Jednou z variant snížení bg je vytvoření protira-
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donové bariéry pomocí tapety s vysokým odporem pro

prostup radonu napr. tapeta GRANOFIX nebo MARTAP typ

35.

Pro posuzováni účinnosti protiradonových bariér, růz-

ných vlivů technologie či poškození bariéry,byla vyvi-

nuta zkuSební metodika pro stanoveni prostupu radioak-

tivních plynů.

- sníženi hodnoty S -

t.j. zmenšeni plochy, z které proniká radon do místnos-

ti.

Za tím účelem je navrhována výměna závadných částí kon-

strukce

(panelu) nebo lokálního závadného materiálu

(např.podsypu v klasických konstrukcích podlah, sejmutí

omítky, apod.).

Do této části rovnčž patří vytváření bariéry proti prů-

niku radonu z podloží.

- sniženi hodnoty a" -

t.j. zmenšení ci anulováni přísunu vzduchu, který obsa-

huje tak vysokou objem.aktivitu radonu Rn 222, že pods-

tatným způsobem ovlivni hodnotu a R n e k v .K této situaci

dochází v oblastech se zvláátč vysokým rizikem průniku

radonu Rn 222 z podlož!

Tento vliv může být tak velký, že zabrání lokalizaci

dalších zdrojů emise radonu např.ze stěn místnosti.

Technické postupy v tomto případě používané jsou velmi

náročné nejen na odhalení zdrojů emise,ale i na volbu

použité technologie,dodržení skladby protiradonové ba-

riéry. V praxi nutno postupovat dle skutečné situace

v objektu.

Do této skupiny technického řešení patři speciální pos-
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tup tésnéní prostupů potrubí základovou deskou pomocí

trvale pružné objimky.

- zvýšení hodnoty K -

c.j. zvýšení výměny vzduchu v místnosti a v důsledku

toho zmenšení hodnoty koeficientu opravy na rovnováhu

F(K).

V této oblasti je navržena řada technických opatření od

nejjednodušších (odstránení těsnění oken.krídel, insta-

lace vetracích Štěrbin) až po složitější (použití podo-

kenních klimatizačních jednotek, řízené výměny vzduchu

s rekuperací, větrací zařízení se zpětným získáváním

tepla apod.).

V principu se jedná o zvýšení celoroční průměrné

' hodnoty výměny vzduchu nad hodnotu 0.6 h^.V důsledku
•i

\, toho poklesne hodnota celoroční průměrné ekvivalentní
S

| koncentrace radonu na několik procent hodnoty stanovené

• při výměně vzduchu v oblasti 0 až 0.05 h~*.K této situa-

* ci dochází např. při instalaci mikropryžového těsnění

nebo KOVOTÉSU.

Pokud je tento způsob technického řešení aplikován

na odvětrávání dutin pod základovou deskou, nutno zvážit

rizika s tím spojená(prochládání podlah, kondensace vody

: apod.).
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6. Z á v é r :

V příloze jsou uvedeny ukázky technologického

listu vybraného typu technického opatření proti průniku

radonu Rn 222 ze stěn místnosti.

Mimo uvedení možností použiti, podstaty a cíle použiti

je uveden podrobný pracovní postup,mérné náklady a prac-

nost, základní technickoekonomické parametry pro průměr-

ný rodinný domek apod. Podobným způsobem jsou v KATALOGU

TECHNICKÝCH ŘEŠENI VÚPS zpracovány i technologické listy

ostatních způsobů řešení.

Závěrem nutno poznamenat, že úspěšnost či neúspěš-

nost technických řešeni nespočívá v jednotlivých

technologiích, ale v jejich správném výběru a kombinaci.

Dodržení předepsaných postupů a dohled na vysokou kvali -

tu práce je klíčovou podmínkou úspěšného efektu technic-

kých opatření.
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ITechnické řešeni 1 . A - 1. - I. - 4. «=>
issassanxssi

ZAMBZNf PRŮNIKU Rn 222 Z PODLOŽÍ
i r e k o n s x x u k e i OBYTNÝCH OBJEKTŮ
POMOCÍ PLYNOTESNÉ FOLIE F O A L B I T

(Výstup státniho úkolu

|Řešitelská organizace

N 03 - 326 - 830

VÚPS Praha

|Místo uložení technické dokumentace:

| Výzkumný ústav pozemních staveb

I 102 21 Praha 10, Pražská 16

|Zpracovatel: VÚPS Praha

|Datum zpracováni: Říjen 1991

1. Oblast použiti:

- Ozdravné opatření je určeno pro obytné objekty, kde exhala-

ce Rn 2 2 2 z podloží budov je tak velká, že prokazatelně způ-

sobuje překročení I. zásahové úrovnč, t.j. celoroční průměrná

objemová rovnovážná ekvivalentní aktivita radonu(CPEAR) v by-

te je větší než 200 Bq.m"^ ekv. (vyjádřeno v průměrné celo-

roční potenciální energii částic alfa: větší než 0,7 . 10 4

MeV/1).

- Ozdravné opatření je určeno pro obytné objekty nepodsklepe-

né nebo částečně podsklepené.

- Ke koncentraci Rn v ovzduší bytu nepřispívají stěny míst-

ností nebo jen zanedbatelným způsobem.

- Objekt je ve velmi dobrém až dobrém technickém stavu.

- Zbytková životnost objektu je srovnatelná s náklady na re-

konstrukci .
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Opatřeni je vhodné jako A - 1. - II. - 4. t.j. pro oblasti,

kde exhalace Rn z podloží prokazatelné způsobuje překro-

čeni I. zásahové úrovne t.j. hodnota CPEAR pro byt je větši

než 200 Bq.m"^ ekv. (vyjádřeno v průmérnč celoroční poten-

ciální energii částic alfa: větší než 0,7 . 10 4 MeV/L).

2. Podstata a cil ozdravného opatřeni

Cílem ozdravného opatřeni je zamezení průniku Rn

z podložních vrstev obytného objektu přes podlahy přízemních

místností do ovzduší bytu.

K tomuto účelu je navržena rekonstrukce podlah v přízemí

spojená s realizací odvčtrávací štěrkové vrstvy pod

podkladním betonem.

3. Technicky popis řešení /4/

Zamezení průniku Rn z podlaží objektů je dosaženo rekon-

strukcí podlah ve všech přízemních místnostech podle stávají-

cích typových postupů s tím, že jedna z vrstev hydroizalace

je provedena ze svařovaných izolačních pasů FOABLIT typ S-PE.

Rekonstrukce podlahy je doplněna dodatečnou instala-

cí štěrkové vrstvy (štěrk 16/32,tlouštky 30 cm) s odvětráním.

Pracovní postup 17.. I

3.1. Vybourání dlažeb s podkladem a násypem včetně odvozu:

měrná pracnost 1 ,800 Nh/m2

náklady 46,75 Kčs/ 2

3.2. Vybourání podlah s násypem včetně odvozu:

měrná pracnost 1 ,177 Nh/m2

náklady 29 . 35 Kčs/m2

3.3. Vyskládání větracích kanálů z osmiderovych příčkovek

na štěrkopiskovém podsypu (osová vzdálenost kanálů Á

max.300 cm,umístění v horní části vrstvy), ;

3.4. Vysekáni průduchů na propojení větracích kanálů s

venkovním ovzduším (trubky z plastu JslOO,min.dva
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průduchy nu každé struno objektu).V případě potřeby

vyvést stěnou min.60 cm nad úroveň terénu nebo s

použitím anglických dvorků.

3.5. Navezer.4 30 cm vrstvy Stěrku 16/32

3.6. Podkiudní beton 10 cm se síti 150x150 (průmér 5 mm)

hlazený ocel.hladítkem,ve styku se svislou stěnou za-

obleno s poloměrem 3 cm.

3.7. Pene t radní nátěr PENETRA nebo ALP .vytaženo 10 cm na

svislou stěnu

3.8. Celoplošně navařená folie SKLOBIT .přesahy 10 cm

svařeny,vytažena a navařená 10 cm na svislé stěny.

3.9. Volně položená folie FOALBIT S-PE.přesahy 10 cm svařeny,

vytažená 10 cm na svislé stěny.

3.10.Pokud je požadovánu tepelná izolace : pěnový polystyren

tloustka 50 mm, na sruz.

3.11. Volně položená lepenka A400 H s přesahy 10 cm.

3.12. Další vrstvy dle účelu místnosti :

minimálně betonová mazanina hlazená ocel.hladítkem.
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Technické řešeni 14. B=l. -l.-l.-II.-l.c

SNÍŽENÍ EXHALACE RADONU Rn 222
ZE STĚN MÍSTNOSTÍ BYTU
POMOCÍ NAÉROVÉHO SYSTÉMU
A R A D O N

Výstup státního úkolu N 03 - 326 - 830

Řešitelská organizace VÚPS Praha

Misto uložení technické dokumentace :
Výzkumný ústav pozemních staveb

Pražská 16
102 21 Praha 10 - Hostivař

Zpracovatel: VÚPS Praha

Datum zpracování: říjen 1989

1. O b l a s t p o u ž i t í :

Navržené ozdravné opatření je určeno pro obytné
objekty, u kterých je celoroční průměrná ekvivalentní
aktivita radonu (CPEAR) v ovzduší bytu větší než
100 Bq/m3 ekv. (vyjádřeno v průrné celoroční potenciální
energii částic alfa větší než 7000 MeV/L).
Uvedené zvýšení CPEAR musí. být prokazatelně způsobeno
vysokou hodnotou rychlosti plošné exhalace Rn ze stěn
místností.

2. P o d s t a t a a c í l o p a t ř e n í :

Cílem ozdravného opatření je snížení CPEAR v ovzduší bytu
a v důsledku toho i snížení radiační zátěže obyvatel .
V podstatě se jedná o vytvoření plynotesné bariery na povrchu
všech stěn objektu (včetně chodeb a schodiště), u kterých
bylo při výstavbě použito materálu se zvýšeným obsahem radia
Ra 226 a v důsledku toho se zvýšenou exhalací Rn 222 ze stěn
místností.V kombinaci s průměrnou výměnou vzduchu v místnosti
0,7 za hod. způsobuje, že hodnota CPEAR je v rozmezí
100 až 500 Bq/m3 ekv.

3. T e c h n i c k y p o p i s ř e š e n í :

Snížení hodnoty CPEAR je dosaženo vícenásobným nátěrem stěn
nátěrovým systémem ARADON. Jedná se o vodný roztok
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po I yam i iiouiu i clové u epoxidové pryskyřice ve vhodné kombinací
s plnivy a pigmenty (dle PV 1512-89 a PV 151-89).
Při aplikaci nátěrového systému nutno dodržet zásady:
- optimální teplota místnosti pro aplikaci nátěrového systému
ARADON je 20°až 25°C (teplota zdiva musí být vyšší než
10°C).

- nadměrné ředění vodou způsobuje stékání nátěru, špatné
kryti až znehodnocení,

- přestože nátěr není zdraví škodlivý, je doporučeno používat
při natírání brýle nebo obličejový štít, rukavice,

- vzhledem k tomu. že vytvrzování započne cca za 3 hod.,
možno připravit jen takové množství, které bude do této
doby zpracováno.

- nátěrům potřísněné piochy, nádoby nebo pomůcky nutno ihned
omýt vlažnou vodou s přídavkem saponátu.
Po vy t vržen í je nátěr velmi špatně odstranitelný.

Pracovfií postup: ITL, t

3.1.Odstranění starých nátěrů na obvodových stěnách
a nosných příčkách (materiál se zvýšenou exhalací
radonu) oškrabáním.

3.2.Re instalace závěsů obrazů,pol íček,ozdob apod.
nejlépe pomocí hmoždinek zasazených do arao'onového
tmelu připraveného dle části 3.4.

3.3.Penetrační nátěr stěn - provádí se vždy štětkou.
Složení penetračního nátěru:

Aradon A 140 váhových dílů
Aradon B 100 váhových dílů
vlažná voda.. 200 váhových dílů

Po důkladném promíchání složek možno doředit vlaž-
nou vodou na řídce medov i tou konzi stenci.V průběhu
natírání nutno nátěr míchat. Spotřeba cca 0.2-0.25
kg/m2.Další nátěr možný po 2-5 hodinách(závi s 1 é na
teplotě prostředí).

3.4.Nátěrová vrstva I.- provádí se štětkou nebo válečkem.
Složení nátěru: Aradon C....100 váhových dílů

Aradon B.... 25 váhových dílů
Tonovaci pasta (kontrastní k vrstvě
lil.)
vlažná voda. 20 váhových dílů

Po důkladném promíchání složek možno doředit vlaž-
nou vodou do medov i té konzistence.V průběhu natírá-
ní nutno nátěrovou hmotu promíchávat.
Jako tónovací pasty možno použít běžně dodávaných
barev např.REMAKOLOR.Versati 1 apod. V případě,že
povrch stěn je nerovný,s prasklinami a pod. provádí
se tato vrstva jako tmelící t.j.k výše uvedeným
složkám se přidá 75 váhových dílů ARADONU D.
Tímto tmelem se praskl iny,spáry a nerovnosti
vyplní.V tomto případě je možno další nátěr provést
po 10 - 12 hodinách.
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3.5.Nátěrová vrstva II. - provádí se štětkou nebo
válečkem, v odstínu shodném s konečnou vrstvou.
Složení nátěru: Aradon C 100 vah.dílů

A radon B 25 vah . d í I ů
Tónovací pasta
Vlažná voda .. 20 vah.dílů
promíchání složek možno doŕed i tPo důkladném

vlažnou vodou do medovité konsistence.V průběhu
natírání nutno nátěrovou hmotu promíchávat.
Další nátěr je možný po 2-5 hodinách(v závislosti

na teplotě okolí).Spotřeba 0,17 kg/m2.

3.6.Nátěrová vrstva III. shodný postup s vrstvou II.

Spotřeba nátěrové hmoty je cca 0,17 kg/m2.
Další povrchové úpravy (malířský nátěr,tapety apod.) je
možno provádět po vytvrzení nátěru t.j.cca po 5 hod.

4. Z á k 1 a d n TH p á r a m e t r y

4.1. Spotřeba živé práce
měrná pracnost celkem ...0,484 Nh/m2
Celková pracnost 103,58 Nh

4.2. Spotřeba hmot :
Aradon složka A

měrná spotřeba 0,16 kg/m2
celková 34,24 kg

Aradon složka B
měrná spotřeba 0,20 kg/m2
celková 42,80 kg

Aradon složka C
měrná spotřeba 0,38 kg/m2
celková 74,90 kg

Aradon složka D
měrná spotřeba 0.09 kg/m2
celková 19,26 kg

4.3.Celková cena (při průměrné ceně Aradonového
nátěru 33 Kčs/kg) ....171,2....5649,60 Kčs

4 . 4 . Plánovaná životnost min. 20 roků
4.5.Uživatelské parametry:

Snížení rychlosti plošné exhalace radonu Rn 222
minimálně na 10% původní hodnoty a v důsledku
toho snížení celoroční průměrné ekvivalentní
aktivity radonu v ovzduší bytu min.na 30%
původní hodnoty (s ohledem na okrajové
efekty.nedokonalost nátěru,dodatečně vzniklé
mikro trhlinky apod.).
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Poznámku :Jeilnotlivé položky jsou kalkulovány pro
průměrný rodinný domek typu START
rozší řený /I./.

Položky 4.4. u 4.5 jsou kvalifikované
odhady provedené na základě stavujícího
stupně poznání a experimentálního
ověření na reálných obytných objektech.

S. Z a b e z p e č e n í r e a l i z a c e :

5.1. Realizátor : Vybrané organizace nebo
svépomocí majitelem objektu

Uživatel : MajiteLé obytných objektů se
zvýšenou exhalací Rn ze stěn
místnost í.

5.2. Plánovaný rozsah a termíny realizace :
a) experimentální ověřování v

období 1990-91
b) hromadné nasazení 1992

5.3. Centrální dodavatel nátěrového systému ARADON
Průmstav Pardubice.závod 05

i. S o u v i s e j í c í p o d k l a d y :

/I./ Technická zpráva "Montovaný rod.domek START"
PREFA n.p.Hýskov

/2./ Proti radonový nátěrový systém ARADON
Informační list VUSPL Pardubice

/3./ Ceník velkoobchodních cen stavebních prací
obory 800-78

/4./ Výroční zpráva úkolu N 03-326-830
VUPS Praha 1989
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Technické řešeni 2. A - 1. - I - 2a

SNÍŽENÍ PRONIKU Rn 222 ZE SKLEPNÍHO

PROSTORU DO OBYTNÉ ČÁSTI ZVÝŠENÍM VÝMĚNY

VZDUCHU SKLEPNÍCH PROSTOR

Výstup státního úkolu N 03 - 326 - 823

Řešitelská organizace VÚPS Praha

Místo uložení technické dokumentace:

Výzkumný ústav pozemních staveb

102 21 Praha 10, Pražská 16

Zpracovatel: VÚPS Praha

Datum zpracování: Říjen 19H6

1. Oblast použití:

- Ozdravné opatření je určeno pro obytné objekty, kde ex -

halace Rn z podloží je tak velká, že prokazatelně způsobu-

je překročení I. zásahové úrovně, t.j. celoroční průměrná ob-

jemová

rovnovážná ekvivalentní aktivita radonu /CPEAR/ v bytě je

větší než 500 Bq.m ekv. (vyjádřeno v průměrné celoroční po-

tenciání energii částic alfa:

větší než 1.7 . 10 4 MeV/1).

- Ozdravné opatření je uršeno pro obytné objekty, které

jsou v celé zastavěné ploše podsklepeny a dispozice sklepa

zajišťuje příčné větrání prostor.

} y y

- Ke koncentraci Rn v ovzduší bytu nepřispívají stěny

místností nebo jen zanedbatelnou měrou.

- Vzhledem k charakteru opatrení a nákladům na realizaci, je

tento postup zvláště vhodný pro svépomocné provedeni majite-

lem.
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- Opatření je vhodnú jako A - 1. II. 2a) t.j. pro ob lase i.

kde exhalace Rn z podloží prokazatelné způsobuje překro-

čeni II. zásahové úrovně, c.j. hodnota CPEAR je větší než

200 Bci.m"-5 ekv. (vyjádřeno v průměrné celoroční potenciální

energii částic alfa:

větši než 0,7 .104 MeV/t).

2. PODSTATA A CÍL OZDRAVNÉHO OPATŘENÍ

Podstatou ozdravného opatření je separace ovzduší obyt-

né části od ovzduší sklepních prostor a zajištění jejich in-

tenzivního příčného provětrání t.j. zvýšení výměny zduchu.

Cíleni ozdravného opatření je jednoduchými dostupnými

prostředky zamezit pronikáni Rn z pod Ložních vrstev do ov-

zduší bytu prostřednictvím sklepniho prostoru.

3. TECHNICKÝ POPIS REŽENf:

Přerušení komunikace ovzduší obytných částí bytu s ovz-

duším sklepních prostor je dosaženo omezením spárové provz-

dušnosti dveří obytných místnosti a zvláště pak vstupních

dveří do sklepního prostoru. Tohoto je dosaženo instalací

těsnění typu Kovotčs T 161 (u sklepních dveří dvojitý) a ins-

talaci automatického zavírače dveří typ SAMO.

Současně je nutno zajistit zvýšení výměny vzduchu

sklepních prostor zajištěním možnosti příčného větrání

sklepa. Toho je docíleno tím,že u všech oken sklepa

a vnitrních dveří sklepních prostor je odstraněno těsnění.

Poznámka: Ozdravné opatření vychází z předpokladu, že výména

vzduchu v sklepních prostorách mimo topnou sezónu

je průběžně zajištěna větráním. V období topné

sezóny je navíc podpořeno odsáváním vzduchu topným

systémem.

Pracovní postup: 11.1

3.1. Odstranění těsnění z oken sklepního prostoru - odhad:

měrná pracnost 0.03 Nh/kus

náklady 0 Kčs/kus
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3.2. Odstranění těsnění z vnitřních dveří sklepního prostoru

odhad:

měrná pracnost 0.05 Nh/kus

náklady 0 Kčs/kus

3.3. Montáž těsnění KOVOTÉS typ T 161 na dveře obytných míst-

ností včetně materiálu:

měrná pracnost 0,8 Nh/dveře

928001-843 nákJady 2,88 Kčs/bm

13.68 Kčs/dveře

3.4. Montáž těsnění KOVOTĚS typ T 161 nu vstupní dveře do

sklepa(dvojitý) včetně materiáJu:

měrná pracnost 0,336 Nh/bm

1,60 Nh/dveře

928001-843 náklady 5,76 Kčs/b

27,36 Kčs/dveře

4. ZÁKLADNÍ TE PARAMETRY: pro průměr, rodin, domek

4.1. Spotřeba živé práce

měrná pracnost celkem 0,967 Nh/dveře

ee 1 ková praenost 6,15 Nh

4.2. Celková cena ..kalkulace 96,00 Kčs

prak . odhad 450 , - Kčs

(V ceníku montážních prací PaS 799 634 1 není pracnost

montáže uvedena. V praxi jsou náklady na montáž 4x až

5x vyšší.)

4.3. Spotřeba materiálu:

těsnící páska KOVOTÉS T 161 35 bm

automatický zavírač dveří BRÁNO 171, - Kčs

4.4. Plánovaná životnost 5 roků

4.5. Měrné náklady 0,67 Kčs/mSv , osobu, rok

4.6. Uživatelské parametry:

Sníženi CPEAR v ovzduší bytu účinnostnim faktorem

0,1a v důsledku toho snížení efektivního dávkového ekviva-

lentu z hodnoty 25 na 2,5 mSv/rok.

Poznámka: Položky 3.1.. 3.2., 4.1., 4.2. u 4.6. jsou kvalifi-

kované odhady provedené na základě stávaj í c í ho

stupne poznaní a overené jednorázově na experimen-

tálním objektu.
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Technické řešení 3. A - 1. - I . - 2b)
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SNÍŽENÍ KONCENTRACE Rn 222

VE SKLEPNÍM PROSTORU POUŽITÍM

KOM í NOVÉI10 ODVĚTRÁVÁN í

Výstup statného úkolu: N 03 - 326 - 823

Řešitelská orgunizace: VÚPS Praha
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Místi) uložení technické dokumentace:

Výzkumný ústav pozemních staveb

102 21 Praha 10. Pražská 16

Zpracovatel: VÚPS Praha

Datum zpracování: Říjen 1986

1. OBLAST POUŽITÍ:

- Ozdravné opatření je určeno pro obytné objekty, kde ex-

halace Rn z podloží budov je tak velká, že prokaza-

telně způsobuje překročení I. zásahové úrovně, t.j. ce-

loroční průměrná objemová rovnovážná ekvivalentní akti-

vita radonu (CPEAR) v bytě je větší než 500 Bq.m"J ekv.

(vyjádřeno v průměrné celoroční potencionální energie

částic alfa: větší

než 1,7 . 10 4 MeV/1).

- Ozdravné opatření je určeno pro podsklepené obytné ob-

jekty.

- Ke koncentraci Rn v ovzduší bytu nepřispívají stěny mís-

tností nebo jen zanedbatelným způsobem.

- Objekt je ve velmi dobrém až dobrém technickém stavu.

Zbytková životnost objektu je srovnatelná s náklady na

rekonstrukci

- Opatření je vhodné jako A - 1. - II. - 2b) t.j. pro ob-

lasti, kde exhalace Rn z podloží prokazatelně způso-

buje překročení II. zásahové úrovně, t.j. hodnota CPEAR

pro byt je větší než 200 Bq.m ekv.(vyjádřeno v průměr-

né celoroční potenciální energii částic alfa: větši než

0,7.104 MeV/1).
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2. PODSTATA A CÍL OZDRAVNÉHO OPATŘENÍ

Podstata ozdravného opatření spočívá v zamezení komu-

nikace ovzduší sklepních a obytných prostor a v zajištění in-

tenzivního odvčtrávání sklepních prostor pomocí samostatné-

ho větracího pod t rub í s vývodem na střechu.

Cílem ozdravného opatření je technickými prostředky

zamezit pronikání Rn ze sklepních prostor do obytné čás-

ti objektu.

3. TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ

Přerušení komunikace ovzduší obytných částí bytu

s ovzduším sklepních prostor je dosaženo omezením spárovč

provzdušnosti dveří obytných místností a zvláště pak vstup-

ních dveří do sklepního prostoru. Tohoto je dosaženo instala-

cí těsnění typu Kovotčs T 161.

Ke zvýšení .výměny vzduchu sklepních prostor je insta-

lováno přírubové čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu

100 x 100 mm skupina 1 (výrobce Stavoservisu Praha) se vstup-

ním otvorem u stropu sklepní chodby a vyústěním nud střechou

obytného objektu.

Poznámka: Ozdravné opatření vychází z předpokladu, že výměna

vzduchu v sklepních prostorách mimo topnou sezónu

je průběžně zajištěna větráním. V období topné

sezóny je navíc podpořeno odsáváním vzduchu topným

systémem.

Pracovní postup: II.. 3./

3.1. Montáž těsnění KOVOTĚS T 161 na vstupní dveře do sklepa

(dvojitý) včetně materiálu:
měrná pracnost 0 , 336 Nh/bm

1,60 Nh/dveře

928001-843 náklady 5,76 Kčs/bm
27,36 Kčs/dveře

3.2. Rozebrání a znovu zakrytí střechy

pracnost 0,076 Nh

náklady 3.00 Kčs

3.3. Bourání dlažeb, beton, podkladů, odstranění násypů včet-

ně dopravy suti:
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pracnost 5.552 Nh

náklady. ._ 120,50 Kčs

3.4. Montáž a dodání potrubí, zděři, mřížky, střeš, nástavce
se stříškou včetně nátěru zák1.:

pracnost 11,052 Nh

náklady 630,50 Kčs

nátěry po 5 letech .... náklady.... 630,00 Kčs

3.5. Zabetonování otvorů, doplnění násypu, omítnutí stropu,

cement, podkladu a dlažeb včetně přesunu hmot:

pracnost 7,734 Nh

náklady 328,60 Kčs

23 % DRN a VRN 258, 70 Kčs

4. ZÁKLADNÍ TE PARAMETRY pro průměrný rodinný domek:

4.1. Spotřeba živé práce

pracnost celkem...26,014 Nh

4.2. Celková cena 1 998,66 Kčs

4.3. Spotřeba materiálu: /3./

Těsnící páska KOVOTÉS T 161 35 bm

Potrubí čtyřhranné skupina 1

JK 429811 10 bm

Mřížka 1 ks

Střešní nástavec 1 ks

4.4. P I ánovaná ž i votnost 10 roků

4.5. Měrné nák lady 1,665 Kčs/mSv , osobu , rok

4.6. UživateJské parametry

Snížení CPEAR v ovzduší bytu účínnostním faktorem

0,2 (minimálně) a v důsledku toho snížení efektivního

dávkového ekvivalentu z hodnoty 25 na 5 mSv/rok (mini-

málně) .
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Poznámka: Položky v části 3. a 4. jsou provedeny pro průměrný

rodinný domek dle /I./ a na základě stávajícího

stupně poznání, ověřené jednorázově na experimen-

tálním objektu.

Technologie pro

PROTIRADONOVOU BARIÉRU
V ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCI
OBYTNÝCH OBJ EKTÚ
S VYUŽITÍM ZTRACENÉHO BEDNÉN1
(desky PÁKO)

V návaznosti na řešení optimalizovaných protiradonových
bariér při zakládáni obytných objektů v oblastech se
zvýšeným průnikem radonu z podloží,byl navržen systém,
který využívá PÁKO desek (výrobce Papírny Lanškroun,cca
80.-Kčs/m )pro vytvoření větrané dutiny pod protiradonovou
bariérou.

1. SKLADBA A TECHNOLOGIE :

1.0. Štěrkopísek cca 5 cm
1.1. Podkladní beton (B 170) ve vrstvě 10 cm,hlazený dřevěným

hladítkem,
1.2. Technologická přestávka minimálně 4 dny.
1.3. Postupné položení desek PÁKO při současné postupné beto-

náži nosné vrstvy betonu :
- výška desek PÁKO 80 mm,
- beton B 370 (minimálně ze dvou frakci: 0/8 a 8/16)
- se sítí 150x150,průměr min.5 mm
- betonová vrstva 60 mm nad povrch desek PÁKO,
- hlazeno ocelovým hladítkem,

1.4. Technologická přestávka minimálně 14 dní
1.5. Na povrchově suchou betónovú vrstvu nanést

penetrační nátěr PENETRAL typ ALP,
1.6. Celoplošně navařená hydroizolační folie BITAGIT

(materiálové varianty : SKLOBIT.ELASTOBIT ST S40 ),
přesahy 10 cm svařeny,navařená na přesahy izolace pod
svislými konstrukcemi.

Vlastní protiradonová bariéra :

1.7. Volně položená folie FOALBIT (materiálové varianty :
ALFOBIT,BITALBIT),(křížen na pasy Bitagitu),přesahy
10 cm svařeny.navařená na přesahy izolace pod svislými
konstrukcemi,

1.8. Tepelná izolace pěnový polystyrén min.5 cm
(pokud je projektem požadována)

1.9. Volně položená asfaltová lepenka A 400 H jako kryt proti
mechanickému poškození bariéry,

l.lO.Dalši skladba dle požadavků projektu
(minimálně 50 mm krycí betonové vrstvy)
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krycí vrstva betonu 5 cm

lepenka A400H

pěnový polystyrén 5 cm
FOALBIT
BITAGIT
penetrační nátěr PENETRAL

nosný beton B370,hlazený
— ocelí 6 cm.KARI síť

desky PÁKO 8 cm
— podkladní beton B 170

10 cm hlazený dřevem

štěrkopískový podsyp 5 cm

rostlý terén

3. Upraví technologie při rekonstrukcích :

3.1.5. Ve styku vrstvy podkladního betonu se svislou kon-
strukcí provést zaoblení (průměr 5 cm) cementovou
maltou.
Pokud není omítka svislé konstrukce vhodná,nutno
provést její opravu do výše 10 až 15 cm.

3.1.6. Penetrační nátěr PENETRAL ALP, vytažen min.10 cm na
svislé konstrukce.

3.1.7. Folie BITAGIT je vytažena a navařena 10 cm na svislé
konstrukce .

3.1.8. Folie FOALBIT je vytažena a navařena 10 cm na svislé
konstrukce.

Kroky 3.1.6. až 3.1.8. mohou být nahrazeny jinou technologií
např. použitim "tekuté folie" SINER a stěrky BIXIT.



- 211 -

Uveřejněno mimo stanovený program:

RADON V INTERIÉRI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A SYNDROM CHORÝCH BUDOV

Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Stavebná fakulta TU Košice

HNDr. Nora lobialová

Ústav hygieny a epidemiológie

Košice

1. Úvod

V poslednom storočí se ukázalo, že pri zvláštnom užívaní jed-

notlivých zložiek životného prostredia sa mení aj stupeň ožiarenia

prírodných radionuklidov, nejma* zásah človeka do týchto zložiek sa

výrazne podiela na miere ožiarenia.

2. Envirosystém budov ako zdroj agensu

Pod pojmom envirosystém rozumieme prostredie, s ktorým je sub-

jekt v neustálej bezprostrednej interakcii, t.j. je to pole prenosu

agensov, s ktorým je subjekt vo vzájemnom priamom pôsobení, bez

sprostredkovania inými zložkami reality. V súčasnej dobe človek

trávi podstatnú čast svojho života vo vnútornom prostredí. Veíká

čast populácie prežíva až 80* v umelom prostredí interiéru, vytvo-

renom zväčáa architektonicky, jednak doma - obytné prostredie, jed-

nak v zamestnaní - pracovné prostredie resp. v dopravnom prostried-

ku.

3. Vnútorná klíma budov

Hodnotenie úrovne vnútorného prostredia budov z hladiska kom-
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fořtu vnútornej klímy budov je nutné specifikovat na dve základné
zložky. Ide jednak o zabezpečenie tepelného stavu vnútorného pro-
stredia a v neposlednej rade aj o tvorbu optimálneho stavu vnútor-
ného vzduchu resp. jeho kvelity. Otázky tepelného komfortu skúmajú
faktory tepelnej pohody a faktory miestnej tepelnej nepohody. Pro-
blematika kvality vnútorného vzduchu sa vynorila v posledných ro-
koch viacmenej v súvislosti so znížením podielu vetrania ako pro-
striedkom šetrenia energiou v budovách. Tento prístup špecifikácie
na dve základné zložky je v súlade s najnovšími poznatkami už nevy-
hovujúci a do popredia vystúpil problém ako podrobnejšie a inten-
zívnejšie vniknut do teórie kvality vnútorného vzduchu. Optimálnym
sa javí ďalšie členenie podlá diferenciélnej rovnice prostredia a
podlá teórie stresu. Komplexné ekosystémy je možné matematicky mo-
delovat stavbou diferenciálnych vztahov. Komplexný ekologický sys-
tém je označenie sústavy pozostávajúcej zo subjektu zdroja agensov
a póla prenosu medzi nimi. Pre tento účel sa pole prenosu rozděluje
na agensy, prípadne komplexy agensov, a interpretuje sa ako konti-
nuum /&/. Ľiferenciálna rovnica vo svojom tvare:

div Tř-f.% £ f * /a.s-'.m-V

kde: f - intenzita toku agensov
Ý*- koncentrácia resp. prepad agensu
S*- koncentrácia agenau
t - doba expozície

nás informuje o účinkoch akéhokolvek agensu na subjekt. Na íudský
organizmus je schopný pôsobit jedine agens, ktorý vytvára toky. A-
gens je definovaný ako homogénna zložka fyzickej reality, ktorá
vytvára toky a bezprostredne exponuje alebo môže exponovat subjekt.

4. Badón ako faktor strainu

Najväčšou záludnostou ionizujúceho žiarenia je skutočnost, že
ho človek nevníma. Radón pritom patrí spolu so svojimi rozpadovými
produktami medzi alfa žiariče, ktoré vnikajú do organizmu dýchacími
cestami, tráviacim ústrojenstvom prípadne cez kožu a sliznicu.V in-
teriéri váak výrazne prevláda vplyv prostredia prostrednícstvom dý-
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chacích ciest. Vstrebávanie rádioaktívnych látok je ovplyvňované
celkovým stavom organizmu a príslušnými chemickými vlastnostemi rá-
dioaktívnej látky. Izotopy prvkov prítomných v tele sa začleňujú do
látkovej výmeny a vzniká tzv. pseudoizotopický efekt, to znamená,
že dochádza k zámene Zn za Cd, Ca za Sr alebo Ba. Rádioaktívne lát-
ky sa ukladajú v tele buä rovnomerne alebo postihujú predovšetkým
určitý orgán. Ak hovoríme o zdravotnom pôsobení radonu, myslíme tým
viacmenej dávky z jeho rozpadových produktov, pretože dávka jeho
vlastného pôsobenia je nepoměrné nižáia. Dceřinné produkty vzniknu-
té rozpadom sa rýchle pripájajú ku každej častici alebo ploche ako
sú aerosoly, steny či nábytok. Rádioaktívne aerosoly samotná sedi-
mentujú a difundujú v prostredí.

Obr. 1. Zložky a pSsobenie radónu v interiéri

Z hladiska nepriaznivého pôsobenia na zdravie človeka je pot-
rebné poznamenat, že radón sám je podstatne menej Škodlivý než jeho
krátkodobé dceřinné resp. premenové produkty 2 1 8Po, 2 1 4Pb, 2 1 4Bi,
pretože tieto radionuklidy na rozdiel od radónu, inertného plynu,
sa naabsorbúvavajú na vzduchové častice.

5. Aktivity prírodných rádionuklidov

Z aspektu možnosti spolupôsobenia jednotlivých zdrojov agensov
ionizačnej mikroklímy je nutné věnovat zvýšenú pozornost npolupôso-
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beniu radiačných tokov na obyvatelstvo. Keäže rozhodujúci význam
222

pri hodnotení internej expozície za normálnych podmienok má Rn,

na samotný jeho obsah ako aj na obsah krátkodobo existujúcich pro-

duktov premeny vo vzduchu majú najvSčší vplyv dva navzájom si kon-

kurujúce procesy:

- exhalácia Rn, ktorá závisí od mernej aktivity c °Ra, koeficiente

emanácie a od okolitých meteorologických faktorov,

- ventilačná rychlost, po úplnom uzavretí všetkých otvorov trvá

niekolko hodín, kým sa dosiahne nasýtená hodnota radonu, pričom pri

otvorení akna sa táto hodnota v priebehu niekolkých sekúnd prudko

zníži.

Výsledné objemová aktivita radonu v ovzduší miestností je daná

rýchlostou emanácie a intenzitou vetrania. Začínajú pritom spolupS-

sobit dve okolnosti, ktoré môžu riziko neúmerne zvýšit:

- tendencia šetrenia energiouř a s tým aúvisiace obmedzovanie vetra-

nia na minimum,

- tendencia používat pre stavebnú výrobu druhotné suroviny, ktoré

zväčša obsahujú zvýšené množstvo rédionuklidov.

6. Výsledky merania

Podlá našich hygienických noriem by priemerná ročná rovnovážná

ekvivalentná koncentrácia radónu v obytných priestoroch nemala pře-

kročit hodnotu 100 Bq.m" . Táto hodnota nesmie byt chápaná ako hod-

nota limitná, ale ako horná hodnota optimalizačných alternatív,

ktoré by mali viest v praxi k čo najnižšej možnej hodnote expozície

obyvatelov. Je treba poznamenat, že v atmosferickom vzduchu hodnota

ekvivalentnej objemovej aktivity radónu /EOAR/ je približne 5Bq.nľ,

a priemerná hodnota vo vzduchu bytového fondu sa odhaduje na 50 Bq

.m . Prezentované výsledky merania koncentrácie radónu resp. jeho

dceřinných produktov v obytných priestoroch je možné rozdiskutoval;

vo vztahu k Vyhláške o požiadavkách na obmedzovanie ožiarenia z ra-

dónu a áalších prírodných rédionuklidov, zo dňa 12. februára 1991

ako možný podklad pre štatistické hodnotenie vplyvu obsahu radónu

na kvalitu ionizačnej mikroklímy interiéru. Z hladiska metodiky me-

rania je potrebné poznamenat, že k meraniu bol použitý stopový de-

tektor, ktorý bol rozmiestnený do obytných domov v jednotlivých ty-
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poch miestností /spálne, obývačky a pod./. Ľetektor sa pripevnil na
nitku o strop, tak aby visel približne 40 cm od stropu a bol vzdia-
lený aspoň 20 cm od steny, ktorá je oproti oknu. Plánovaná doba vy-
vesenia detektorov bola 6 mesiacov. ?o expozícii detektory boli zo-
zbierané a vyhodnotené.

Informáciu o výsledkoch merania nám poskytuje obr. S. 2.

0.01. 0.1 1 r -11
VÝMENA VZDUCHU n[h'J

Obr. č. 2 Koncentrácia radónu v obytných priestoroch.

Intenzity výmeny vzduchu vetraním boli ovplyvňované individu-
álnym príslušným vetracím režimom daných miestností. Jednotliví
koncentrácie radónu resp. jeho dceřinných produktov sú následne
vztahované k predpokladaným výmenám vzduchu v jednotlivých miest-
nostiach pri zohladnení infiltrácie vyvolanej kvalitou stavebných
konštrukcií. Je možné předpokládat, že existuje určitá priemerná
intenzita výmeny vzduchu za hodinu, ktorej praktická hodnota sa po-
hybuje okolo 0,5 až 1 h" pri zatvorených oknách v závislosti od
kvality okien, klimatických a iných podmienok.
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7. Záver

Z prezentovaných výsledkov je zrejme, že výrazne problematická

situácia vzhlodoiE k návrhu Vyhlášky ministerstve zdravotníctva SR o

požiadavkách na obmedzovanie ožiarenia z radonu a ďalších prírodných

rsdionuklidov by nemala nastat, pretoíe požaduje hodnotu ekvivalen-

tne- objemovej aktivity radonu ped 2C0 Bq.m"-5. Avšak Medzinárodná

komisis pre r&dioekologickú ochranu uviedla /5/, že ako priemerná

hoanota ECAR sa javí 100 Bq.m , a to ako horná hranica optimali-

začnej analýzy pri výstavbe nových obytných konátrukcií. V návrhu

spomínanej vyhlášky je doporučené používanie obidvoch prÍ3tupov.

Záverom je vhodné poznamenat, že nových rozmerov nedobúda pro-

blém v priestoroch, kde sa viac či menej intenzívne fajčí. Kedže

dcérinn-í produkty radonu sú zastúpená tiež v cigaretovom dyme /I/

už pri vyfajčení 4 cigariet dochádza k zvýšeniu kontaminácie prc-

stredia až temer na trojnásobnú hodnotu, čo je zrejmé z obr. č. 3.

Ako je z obrázku zrejme táto koncentrácia klesá až po dvoch

hodinách v dôsledku absorbcie okolitými plochami.

Radon má poločas rozpadu 3,8 dní a jeho rozpadové produkty do

27 minút, jeho častice majú síce stredný priemer okolo 0,001 mm,

ale intenzívne sa spájajú s pevnými a kvapalnými časticami ovzduäia

a vytvárajú nebezpečný rádioaktívny aerosol s časticami, ktoré majú

stredný priemer približne C,1 mm. Z týchto aspektov je nevyhnutné

analyzovat mieru intenzity výmeny vzduchu v interiéri.

5T 1500+

1000-

500-
z

I
§

1 1 ) 1 f—
0 2 4 6 8

HOD.

A CISARETY VYFAJČENÉ V ČASE 0

Obr. č. 3 Vzrast rádioaktívnej kontaminácie po vyfajčení 4 ciga-
riet v čase 0.
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Vo všeobecnosti je však možné znižovat koncentráciu rádioak-

tívnych látok niekotkými spôsobmi, eko je obmedzenie šírenia, vet-

ranie, filtrácia, povrchová či elektrostatická depozícia. Vvber

metód optimalizácie internej ionizačnej mikroklímy je v konečr.on

štádiu ovplyvňovaný hygienickým a neposlednej rade ekonomickým

hladiskom.
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VODNÍ
ZDROJE
EKOMONITOR

PROVZDUSNOVACI KOLONA

Vyráběna a dodávána je firmou Vodní zdroje Ekomonitor
ve spolupráci s Vysokou školou chemicko • technologickou v Pardubicích.

Možností aplikace provzdušňovacích kolon:
t» čištěni vody pro účely zásobování pitnou vodou od ropných látek (např. benzín, nafla)

nebo od chlorovaných uhlovodíků (trichloretylen, telrachloretylen)
•» odstraňování radonu 222 nebo sultánu (sirovodíku)
»• odkyselováni vody snížením obsahu volného oxidu uhličitého
p» nasyceni vody vzdušným kyslíkem na koncentrace blízké fyzikální rozpustnosti
r» koncový aparát sanačních stanic při řešeni havarijního znečištění podzemních či

povrchových vod

Výhody provzdušňovacích kolon
*» vysoká účinnost separace nežádoucích látek z vody
r» odolnost vůči zarůstáni výplně inkrustací u aplikací na vody se zvýšeným obsahem

železa či vysokou hodnotou tvrdosti
p» investičně a provozně nenáročná technologie

ZKRÁPĚNÁ PROVZDUŠŇOVACÍ KOLONA VARIANTA 1.

Vodní ztíto\» Ehomonltor Vim z»lMi:
r» projekt instalace kolony (včetně stavební,

strojní a eleklro částí)
kompletní dodávku, dodací lhůty jsou do
1 měsíce od uzavřeni hospodářské
smlouvy
servis
pronájem formou leasingu
regeneraci náplně kolony
dodávku lamelového filtru na čišlénl
vzduchu na výstupu z kolony

1 - přívod surové vody
2 - hlava kolony
3 - středový díl s vestavbou
4 - pata kolony
5 - vývod upravené vody
6 • vstup vzduchu
7-ventilátor
8 • výstup vzduchu na filtr



TECHNICKÉ ÚDAJE

SCHEMA ZKRAPENE KOLONY VARIANTA 2.

/ vstup vody
2 výstup vody
3 vstup vzduchu
4 výstup vzduchu
5 ventilátor
6 přeliv

Rozmety:
<• čtvercový průřez modulu
<• výška je dána vstupni koncentraci látky vo vode a

požadovaným stupněm vyčistění.

Průtočné množttví vody:
m- 0.3 až 501/s

Tlak vody:
• minimální tlak vody na vstupu je 20 kPa
m- kolona pracuje při atmosférickém tlaku, voda na

výstupu z kolony nemá přetlak

Vzduchotechnika:
*• Vzduchotechnická vybaveni je součásti dodavky a

obsahuje ventilátor a vzduchotechnické potrubí pro
přívod a odtah vzduchu mimo budovu.

Používaná řeieni l n » f l«ce:
i» v armaturnich kolonách vodojemů
r» v úpravnách vody (odkyselovacích slanic(ch)
*» v čerpacích stanicích
<• v podzemních šachtách o průměru 2m
m- v zatepleném provedení na volném prostranství

Varianty provedeni kolon:
•» mobilní, určena zejména pro sanační čerpáni,

havárie
F» stabilní součást vodárenské technologie
m v místech bez přípojky el. proudu možno použít k

pohonu ventilátory vodní turbínu (PV 20 2 1 - 9 1 )

Materiál provedeni
i» ocel
r» nerezová ocel
m plasty

Kontaktní adresa:

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.
Tovární 1112 (budova LATER a.s.)
537 01 Chrudim
« (0455) 7063, 403 linka 124,

31 614 (záznamník telefonních hovorů)
Fax: (0455) 26 95

Vodní zdroj* Ekomonitor Vint poskytnou
záruky:
• 10 let na životnost zařízeni
• na kvalitu vody při vodárenské aplikaci

•-n



radon
v.o.s.

měřeni rizika ozářeni z radonu
28922 LYSÁ n/L. Za koncem 1380

tel. /0325/ 972 S26

Veřejná obchodní společnost RADOK, T.o.s. Vám nabízí odborné

posouzení stupně rizika ozáření z radonu /viz návrh MZSV ČR •

hlavního hygienika ČR - Výnos o hygienických požadavcích na ome-

zování ozáření t radonu/.
Tôžiätí naší práce je v určení otupne rizika pronikání radonu

222
t podloží do staveb, tj. v určeni objemové aktivity Rn v půd-
ním vzduchu, popřípadě spojeném s určováním strukturné mechanic-
kých vlastností základových půd. Přitom vycházíme z Návrhu hod-
nocení základových půd z hlediska rizika vnikání radonu do bu-
dov /autoři RNDr. Barnet, ing. Kulajta, doc.dr. Matolín CSc,
RNDr. Veselý/ jako základu připravované státní normy. Odbor
vzorků půdního vzduchu zaji3tujea;e pomocí odbSrových tyčí /me-
todiko zavedená dr. Moučkou z CHZ IHE Praha/, k měřeni objemo-
vé aktivity Rn používáme scintilační banky Lucasova typu.
Kalibrace měření byla provedena referenční radonovou laboratoří
/IÍHP UP Kamenná/.
Celková cena detailního průzkumu staveniště v měřítku U 1:1000

plochy t ha se pohybuje okolo 13.000,-, v případě jednotlivých
staveb Činí celková cena za průzkum /min. 15 měřených bodů/ cca
1.700,- a2 2.000,-.
Současno RADOK, v.o.s. zajistuje moření objemové aktivity ra-

donu ve zdrojích pitné vody emanační metodou /viz kriteria ČSK
75 7111 - Pitná voda/ a zprostředkujeme určování rizika ozáření
z radonu ve stávajících budovách /pasivní stopové detektory/.
U rozsáhlejších souborů můžeme zprostředkovat komplexní inže-

nýrsko-geologický průzkum.
Podrobnější informace o konkrétní náplni činnosti Vám na po-

žádání ihned poskytneme.

Informace, objednávky, kontakt:

in(. Manin NEZNAL inj. Maeěi NEZNAL Jaroslav ŠMARDA
Hornická 318 Luiicki 31 Zí koncem 1380
47127 Strái pod Raljkem 12000 Praha 2 28422 L/li n Ubrm
tel.. /0«5< S3O21 tel.: ,02/ 8383 34 tel.: O3Í5 972S26

veí. ;02' 255 8767
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ARS BRNO
s p o l . s r . o .

AQUA RADON SERVIS

BRNO

SPECIALIZOVANÝ PODNIK

Z a j i š t u j í c í inženýrsko-servisni a montážni činnost
ve vodárenských provozech a v o b l a s t i i n d i v i d u á l n í h o
zásobováni obyvatelstva pitnou vodou.

S p e c i a l i z a c i podniku ARS BRNO j e odstraňováni kontami-
nace podzemních zdrojů p i t n é vody a vodovodů přírodním
radioizotopem radon-222

ARS BRNO, sro. z a j i š t u j e :

1 . Vzorkováni a proměřováni objem, a k t i v i t y radioizotopu
Rn-222 /radon/ ve zdroj ích pitné vody a vodovodech.

2 . Technické návrhy odpovidaj icich aeračnich t e c h n o l o g i i
na odvětráni radonu z vody.

3. Výrobu a dodávky speciálních z a ř í z e n i na odstraňováni
radonu a dalších plynných složek z vody.

4. Kompletní dodávky odradonovacich t e c h n o l o g i i včetně
montáže, uvedeni do zkus. provozu, zpracováni provoz-
ních pokynů a dokladováni účinnosti z a ř í z e n i e x p e r t i -
zou KHS Brno.

5. Prováděni údržby, oprav a r o z š í ř e n i s t á v a j í c í c h vodá-
renských z a ř í z e n i .

Sídlo organizace:

ARS BRNO,sro. Soběšická 1 5 1 , 638 01 Brno, t e l . 05-527141/145



Stavební geologie
GEOTECHNIKA a.s.
GEOLOGICKÁ 4, 152 00 PRAHA 5 - BARRANDOV

OZNAMUJE

všem svým partnerům a potenciálním zákazníkům, že je od července 1992

privatizována

Majoritní' podíl akcii' společnosti je ve vlastnictví' geologů,

geotechniků specialistů, dosavadních zamčstnanců firmy.

Předmět podnikaní' zůstal v plndm rozsahu nezměněn.

V NOVÝCH PODMÍNKÁCH

jsme pro Vás připraveni provést rychleji i kvalitněji veškerou posudkovou a

konzultační činnost v oblasti zakládání staveb, rekonstrukcí stavebních
objektů a geologie životního prostředí.

Ing. Alexandr Rozsypal, CSc
ředitel

Kontakt: ředitel tel. 590 709, telefax 590 710
obchodní tel. 798 0 1 6 1 , telefax 590 609

řešitelské středisko tel. 590 688, telefax 590 609
siř. polních zkoušek tel. 590 680 telefax 590 710
laboratoř tel. 590 681 telefax 590 689



Stavební geologie
GEOTECHNIKA a.s.

PRŮZKUM VÝSKYTU RADONU

Pro výsíavbu realizovanou po 1. lednu 1992 Jsou povinná hodnocení z hlediska
radonového rizika. (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR - Sbírka zákonů č.76,
částka 16, str. 365.)

Radon je radioaktivní plyn, který vzniká rozpadem radioaktivních minerálů v přírodním
prostředí, tedy i v základové půdě, případně se uvolňuje z materiálů použitých ve stavebních
hmotách. Je pro zdraví velice nebezpečný a podílí se na zvýšeném výskytu plieni rakoviny.

Firma SG GEOTECHNIKA a.s. Vám nabfzí průzkum na zjištění koncentrace radonu:
G v podloží malých objektů včetně rodinných domků
Q plošný průzkum rajónů obcí a měst
Q měřením objemové aktivity radonu ve zdrojích vody
Na základě námi provedeného měření Vám zhotovíme zprávu o výskytu a množství
radonu, zahrnující i nejlevnější návrh způsobu odstraněni jeho vlivu na Vaši budoucf
stavbu a životni prostředí. Zpráva se stane součástí Vaši stavebni dokumentace.

PŘI ŘEŠENÍ VAŠICH PROBLÉMŮ NABÍZÍME ÚZKOU SPOLUPRÁCI

Pokud máte zájem o provedení radonového průzkumu, odborné informace a konzultace,
kontaktujte nás na níže uvedené adrese.

SG GEOTECHNIKA - středisko polních zkoušek - RNDr. R. Vatrasová, Ing. Josef Líbal ;
Geologická 4,152 00 Praha 5, tel.: 02 / 590 680, fax: 02 / 59 06 89 i

- regionální pracoviště - RNDr.František Šafář /.
Masarykovo n. 1458. 532 38 Pardubice, tel.: 040/511 804 f

Management společnosti:
Stavebni geologie GEOTECHNIKA a.s. Telefon: 590 709, 798 01 61
Geologická 4 Fax: 590 689, S90 710
152 00 Praha 5 - Barrandov



Stavební geologie
GEOTECHNIKAa.s.

STAVEBNÍM PODNIKATELŮM
A PROJEKTANTŮM

nabízí SG-GBOTECHNIKA v nových tržních podmínkách,
kromě běžného sortimentu geotechnických prací:

Q Průzkum stavu základů a základové půdy pro rekonstrukce a nástavby s použitím lehkých vrtných
souprav, které projdou dveřmi i do sklepů a vyvrtají v libovolném sklonu jádro ze stavební
konstrukce i ze základové půdy.

• U objektů porušených trhlinami vám spolehlivě zjistíme a) příčiny poruch
b) možnosti jejich odstranění.

Q Projektujeme a provádíme sanace porušených objektů např. podchycením základů mikropilotami,
které lze skrz stávající základ instalovat zvenčí i ze sklepních míslnostíbez přerušeníprovozu v budově.

Q U staveb na svazích posoudíme se zárukami stabilitu terénu.

| Q Vyšetřujeme a zhodnocujeme míru radonového rizika stavenišť i hotových staveb

f INVESTORŮM A STAVEBNÍKŮM
í

I
i může být užitečná informace o našich konsultačních a inženýrských službách např. stavební
| dozor při zemních pracích či při plošném i hlubinném zakládání staveb.
i Zvláště při provádění konstrukcí, po dokončení skrytých pod zemí, je nepřetržitý odborný dozor
.•'i kategorickou nutností. Naučili jsme se to v zahraničí, kde investoři vědí, že se jim takový dozor vždy vyplácí.

Pro investory dále organizujeme a vyhodnocujeme výběrová řízení jednak projektů a jednak
ř dodavatelů hlubinného zakládání, zemních a skalních prací, odvodňovacích nebo naopak těsnících
; prvků (např. při stavbě skládek odpadů ap.)

Náš kredit je založen na dokonalém pochopení potřeb zákazníka a na komplexnosti a špičkové
!. odborné úrovni poskytovaných služeb. Zavazuje nás k tomu 60ti letá tradice naší firmy.

|! Naším cílem je, aby v konečném důsledku zákazník ušetřil na stavebních nákladech. Jedině tak
% si příště opět vyžádá naší služby.

f>
| j Stavební geologie CEOTECHNIKA a.s. Telefon: 590 688,590 709
P Geologická 4 Fax: 590 689,590 710
í 152 00 Praha5-Barrandov
í-.



Sborník pŕednáňck

KONFERENCE
Opatrení proti radonu

Jako studijní materiál pro účastníky konference vydal Dům kultury

odborů v Jihlavě v listopadu 1992 / Tisk: DKO Jihlava / Náklad:

160 výtisků:


