Radono rizikos tyrimai atliekami iš po pastatų grunto
70 cm gylyje imant oro mėginį. Atsižvelgiant į grunto
tipą ir išmatuotą radono koncentraciją po pastatu esan
čiame grunto ore, radono rizika skirstoma į mažą, vidu
tinę ir didelę:
• esant mažai radono rizikai, nereikia taikyti jokių ra
dono mažinimo priemonių;
• jei yra vidutinė radono rizika – rekomenduojama už
sandarinti pastato pamatus;
• jei yra didelė radono rizika – reikia užsandarinti pas
tato pamatus, įrengti mechaninę pastato ventiliacijos sis
temą bei taikyti kitas statybų specialistų pasiūlytas radono
koncentracijos mažinimo priemones.
Jeigu, neįvertinus radono rizikos, pastatas jau yra pa
statytas, šią riziką galima įvertinti (žr. žemiau pateiktą pa
veikslą). Jei pastatas pastatytas ant kalno šlaito ir ant orui
laidaus grunto, jame nėra rūsio ir pirmajame aukšte yra
įrengtas grindinis šildymas, pastate gali būti didesnė rado
no koncentracija.

Ar galima sumažinti radono koncentraciją
jau pastatytuose pastatuose?
Yra įvairių radono mažinimo priemonių. Efektyviausią ra
dono mažinimo priemonę kiekviename pastate turi parinkti
pastato projektuotojai ar kiti statybų specialistai. Konsultuoti
gali geologijos ir radiacinės saugos specialistai.
Pritaikius ekonomiškai pagrįstas priemones, net pasta
tuose, kuriuose yra labai didelė radono koncentracija, rado
no koncentraciją galima sumažinti iki HN 85:2011 „Gamti
nė apšvita. Radiacinės saugos normos“ didžiausio atskaitos
lygio, t. y. 200 Bq/m3.
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Atlikus būsto renovaciją (pakeitus langus, apšiltinus sie
nas, užsandarinus stogą ir panaudojus netinkamas statybi
nes medžiagas), radono koncentracija pastate gali padidėti
kelis kartus. Todėl, atliekant energetiškai efektyvią pastato
renovaciją, reikia sutvarkyti ar įdiegti tinkamą pastato ven
tiliacijos sistemą, užsandarinti pamatuose esančius plyšius.
Daugiau informacijos dėl radono tyrimų rasite:
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Kas yra radonas?
Radonas yra radioaktyviosios dujos, lemiančios vėži
nių susirgimų riziką. Žmogui įkvėpus radono ar jo skilimo
produktų (toliau – radono), jis suskyla plaučiuose išspin
duliuodamas alfa daleles, kurios apšvitina plaučių epitelį –
dėl to gali išsivystyti plaučių vėžys.
Radono negalima pamatyti, negalima užuosti ar pa
justi, tačiau jo yra kiekviename pastate. Pasaulio sveikatos
organizacijos duomenimis radonas yra antra priežastis po
rūkymo, dėl kurios susergama plaučių vėžiu. Jeigu žmogus
rūko patalpose, kuriose yra didelė radono koncentracija,
rizika susirgti plaučių vėžiu ne tik rūkančiajam, bet ir ap
linkiniams yra 20 kartų didesnė.

Kaip nustatyti radono koncentraciją
pastatuose?
Radono koncentracija nustatoma atliekant jo tyrimus
atskiruose pastatuose. Tokius tyrimus Lietuvoje atlieka
Radiacinės saugos centras (toliau – RSC).
Radono koncentracijos tyrimai Lietuvoje pradėti
1994 m. Iki šiol RSC specialistai yra ištyrę daugiau nei
tris tūkstančius pastatų – individualių namų, daugiabu
čių, socialinės bei gamybinės paskirties pastatų.
RSC interneto svetainės skiltyje (www.rsc.lt/gyven
tojams) galima rasti Lietuvos radono žemėlapį, kuriame
pavaizduotos Lietuvos savivaldybių teritorijose atskiruose
pastatuose nustatytos vidutinės radono koncentracijos.

Ar radono yra kiekviename Lietuvos
pastate?
Radonas susidaro skylant uranui, kurio yra žemės gel
mėse. Iš grunto, uolienų, vandens radonas nuolat patenka
į aplinkos orą, kuriuo žmogus kvėpuoja tiek lauke, tiek ir
patalpose. Radonas su oru patenka į visus pastatus (gyve
namuosius namus, vaikų darželius, socialinės, gamybinės
ir kitos paskirties pastatus) ir kaupiasi uždarose, mažai ar
nepakankamai vėdinamose patalpose.
Radono šaltiniai patalpose yra statybinės medžiagos,
vandentiekio vanduo, buitinės dujos bei gruntas po pastatu.
Atlikus tyrimus nustatyta, kad pagrindinis radono šaltinis
Lietuvoje – po pastatu esantis gruntas, todėl didžiausia ra
dono koncentracija yra rūsiuose ar pirmajame pastato aukš
te. Radono koncentracijai didėjant, didėja ir rizika susirgti
plaučių vėžiu. Didžiausią radono nulemtą apšvitą žmonės
patiria būdami namuose ar kituose pastatuose, kuriuose jie
praleidžia daug laiko.

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi
nistro 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-890, nustatytą
lygį, t. y. 200 Bq/m3.
Atliekant tyrimus Lietuvoje nustatyti pavieniai atvejai,
kai radono koncentracija viršijo HN 85:2011 nustatytus ly
gius. Tyrimų rezultatai rodo, kad Lietuvoje gali būti apie
7 proc. pastatų, kurie neatitinka minėtų reikalavimų.

Prevencinės radono mažinimo priemonės
statant naują pastatą
Vadovaujantis statybos reglamentu STR 2.01.01(3):1999
„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga“, pastatas turi būti suprojektuotas ir pastatytas
taip, kad dėl kenksmingos spinduliuotės nekeltų grėsmės
pastate ar prie jo būnantiems žmonėms. Siekiant išvengti
didelės radono koncentracijos pastate, reikia taikyti spe
cialistų pasiūlytas radono mažinimo priemones. Vienos
veiksmingiausių ir ekonomiškai efektyviausių priemonių –
užsandarinti pastato pamatus, vėdinti orą po pamatais ir
įrengti mechaninę patalpų oro ventiliacijos sistemą.

Lietuvos radono žemėlapis
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Radono tyrimams atlikti naudojama speciali įranga. Pa
saulyje dažniausiai naudojama alfa dalelių pėdsakų tyrimo
metodika arba E-PERM elektretai.
Lietuvoje naudojama konservatyvi tyrimų metodika,
t. y. tyrimai atliekami pasyviaisiais E-PERM elektretais, o nuo
2016 m. bus taikoma ir alfa dalelių pėdsakų tyrimų metodika.
Lietuvos individualiuose namuose nustatyta viduti
nė radono koncentracija svyruoja nuo 55 iki 70 Bq/m3.
Šis skaičius yra mažesnis už Lietuvos higienos normoje
HN 85:2011 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“,

Radono rizikos įvertinimas
Didesnė radono rizika yra Šiaurės Lietuvos karstiniame
regione, kuriame išmatuota vidutinė radono koncentracija
pastatuose yra apie 100 Bq/m3. RSC specialistai, atlikdami
radono matavimus, keliuose individualiuose namuose nu
statė, kad radono koncentracija viršija 200 Bq/m3. Todėl,
prieš statant pastatą, reikėtų įvertinti radono riziką ir atlikti
radono tūrinio aktyvumo grunte tyrimus.

