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Odkud se radon v objektu
bere?

Zdravotní účinky radonu
Produkty přeměny radonu (Pb, Po, Bi),
které člověk vdechne, se usazují
v dýchacích cestách a ozařují místní
tkáně

3 zdroje radonu
• Podloží
• Voda
• Stavební materiál
Aktivní nasávání radonu z podloží
komínovým efektem
Důležitá ventilace – nebezpečí snahy o
úsporu energie

Radon ve vnitřním ovzduší budov v ČR

Středočeský Pluton (240 km2)
11 842 osob (účastnící epidemiologické studie)
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Mapování

radon@suro.cz

Epidemiologické studie - české
• Profesionální expozice – studie příčiny úmrtnosti horníků v dolech
• Expozice obyvatelstva
– Středočeský pluton, území s jedněmi z nejvyšších koncentrací radonu
v domech
– Sledováno téměř 12 000 osob,
– Změřena koncentrace radonu v domech, kde žili
– Příčiny úmrtí
Stanoveno relativní riziko
(RR) úmrtí na rakovinu plic
v jednotlivých intervalech
koncentrací
Zjištěn koeficient rizika
16 % na 100 Bq/m3
Průměrná hodnota v ČR
118 Bq/m3

Snižování energetické náročnosti budov a související
zdravotní rizika
•

Nové požadavky na energetickou náročnost budov v České republice
implementace direktivy EU 2010/31/EU do našich právních předpisů
zákon č.318/2012 Sb. a vyhláška o energetické náročnosti budov (ENB) č.78/2013 Sb.

•

Požadavky na větrání obytných budov podle národní přílohy Z1 k ČSN EN 15665
Přísun čerstvého vzduchu 15-25 m3.h-1; 0.3 (minimální hodnota pro obývané
místnosti); 0.5h-1 (doporučená hodnota intenzity větrání pro obývané místnosti)

•

Obecná zdravotní rizika spojená s opatřeními ke snižování energetické náročnosti
budov
koncentrace CO2, produkty spalování, koncentrace radonu, koncentrace azbestu,
formaldehydu a dalších těkavých organických látek, akumulace vlhkosti vedoucí k růstu
plísní a poškození konstrukčních materiálů budovy

Snižování energetické náročnosti budov a
související zdravotní rizika
Hlavní kategorie budov „rizikových“ z hlediska radonové problematiky
•

nové budovy – klíčové jsou novostavby samostatně stojících rodinných domů (návrh
projektu a výstavba primárně cílena na nízkou energetickou náročnost stavby); zvláštní
kategorie jsou nízko energetické a pasivní domy s nucenou výměnou vzduchu)

•

stávající budovy – rekonstrukce and modernizace budov s cílem snížit jejich ENB; často
nevyvážený a neoptimalizovaný přístup v projektu a použití nových technologií
nedostatečně zohledňujících kvalitu vnitřního ovzduší budov

V každém bytě v nové nebo zrekonstruované stavbě je
vhodné změřit koncentraci radonu,
v „rizikových“ je to potřebné
Typy měření
• Integrální – výsledkem je 1 číslo – průměr za dobu měření
• Kontinuální – ukazuje záznam, průběh hodnot
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Která hodnota je ta „správná“?
• Z hlediska hodnocení stavby
• dům má být „chráněn proti radonu“
• Z hlediska ozáření osob
• důležité jsou hodnoty OAR v době pobytu osob
• Určujícím parametrem je násobnost výměny vzduchu
• hygienická doporučení 0,3 – 0,8 h-1
• běžně měříme < 0,3 h-1
• extrémy 0,01 h-1
• při dodržení tohoto doporučení by v objektu
neměla být vyšší OAR než směrná hodnota
radon@suro.cz

Požadavky na zajištění radiační ochrany s ohledem na
měření objemové aktivity radonu a jeho krátkodobých
produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb
•

•

•

Hodnocení úrovně ozáření osob - stanovení expozice radonu (krátkodobým produktům
přeměny)
- systém měřících metod a hodnotících postupů závislých na způsobu užívání objektu
- stanovení dlouhodobých průměrných hodnot OAR v obytných místnostech stavby – integrální
měřicí metody (použití stopových detektorů)
- standardní doba expozice detektorů – 1 rok (řádově měsíce; minimální doba expozice – 1
měsíc)
- vliv individuálních uživatelských zvyklostí (pobytový režim, doba pobytu, počet uživatelů stavby,
ventilační a topný režim, provoz ventilačních a vzduchotechnických zařízení – digestoře,
klimatizační jednotky, čističky vzduchu apod.)
Klasifikace budov z hlediska efektivity provedených protiradonových opatření (stávající
stavby, novostavby)
- hodnocení účinnosti opatření nezávisle na užívání objektu
- krátkodobá stanovení průměrných hodnot OAR za definovaných podmínek měření (kontrola
mechanismů přísunu radonu a ventilace objektu za účelem eliminace falešně negativních
výsledků měření a s tím související chybné interpretace dat a celkového hodnocení objektu);
definovaný rozsah dostatečného teplotního a tlakového gradientu
- standardní doba expozice – týden (minimálně)
Radonová diagnostika staveb
- metody a postupy nezávislé na způsobu užívání stavby a klimatických podmínkách v době
měření
- charakteristika přísunových cest radonu do interiéru (kvalitativní a kvantitativní analýza)
- hodnocení kvality kontaktních konstrukcí stavby
- stanovení a hodnocení celkových infiltračních parametrů objektu (ELA)

Systém radonové diagnostiky – standardní
principy a provozní postupy
•
•

•

•
•
•
•

Identifikace a kvantifikace zdrojů radonu (podloží objektu, stavební
materiál, zdroj pitné a užitkové vody a další)
Stanovení radonového indexu (potenciálu) stavebního pozemku (objemová
aktivita radonu; plynopropustnost základových zemin; způsob a hloubka
založení stavby apod.)
Kvalitativní a kvantitativní analýza přísunových cest radonu do vnitřního
ovzduší budovy (simultánní kontinuální monitorování OAR v interiéru budovy
a v jejím podloží; modifikovaný blower door test budovy resp.místnosti; IČ
termografie)
Nezávislé stanovení intenzity výměny vzduchu – analýza infiltračních a
exfiltračních charakteristik místnosti (monitorování klimatických podmínek v
době stanovení)
Jednorázové odběry vzorků vzduchu z netěsností kontaktních stavebních
konstrukcí (technologické prostupy; trhliny a spáry v kontaktních stavebních
konstrukcích; instalační šachty a jímky apod.)
Analýza transportu a distribuce radonu ve vnitřním prostředí budovy
Vizuální prohlídka stavby s ohledem na vlastnosti a celkový stav jednotlivých
stavebních prvků a konstrukcí (klasifikace těsnosti kontaktních stavebních
konstrukcí; výběr vhodných míst pro následné podrobné analýzy jednorázové odběry vzorků vzduchu)

Stanovení radonového indexu pozemku
• Kombinace dvou vstupních parametrů
•

plynopropustnosti zemin
objemové aktivity radonu v půdním vzduchu

• Radonový potenciál pozemku
numerické výsledky obou parametrů – citlivější posouzení hraničních
případů
RP=(CA-CA0)/(-logk+logk0)
RP<10 nízký radonový index
RP>35 vysoký radonový index
• Statistické parametry souboru měřených dat OAR a plynopropustnosti
zemin

Stanovení radonového indexu pozemku

Radonový
index
pozemku
nízký

Objemová aktivita radonu v půdním
vzduchu (kBq.m-3)
cA<30

cA<20

cAA<10

střední

30< cA<100

20< cA <70

100< cA<30

vysoký

cA>100

cA>70

cA>30

nízká

střední

vysoká

Plynopropustnost zemin

Stanovení radonového indexu pozemku
• Přímé stanovení objemové aktivity radonu 222Rn(OAR) v půdním
vzduchu v hloubce 0,8m – cA (kBq.m-3) – měření okamžitých hodnot
OAR
odběr vzorků půdního vzduchu – metoda ztraceného hrotu
- pozemky o rozloze < 800m2 – minimálně 15 odběrových bodů
(zastavěná plocha, nejbližší okolí budoucí stavby)
- pozemky o rozloze > 800m2 – základní odběrová síť 10x10m v
zastavěných plochách a nejbližším okolí
výskyt anomálií (3.cA75) – zahuštění sítě na 5x5m
• Hodnocení – třetí kvartil (CA75) statistického souboru hodnot OAR,
minimální a maximální hodnota, medián a aritmetický průměr souboru
dat

Stanovení radonového indexu pozemku
• Stanovení plynopropustnosti zemin
• Přímé měření plynopropustnosti zemin in situ v hloubce 0,8m pod
terénem (měřící systém RADON-JOK)
k < 5,2.10-14m2 – nízká
k > 1,8.10-11m2 – vysoká
požadavky na počet měřicích míst stejné jako u měření OAR

• Odborné posouzení plynopropustnosti zemin
(nízká, střední, vysoká)
popis zemin ve vertikálním profilu nejméně do hloubky 1m (ručně
vrtané sondy) + doplňková metoda
makroskopický popis vzorku odebraného z hloubky 0,8m – odhad
obsahu jemné frakce <0,063 mm
subjektivní hodnocení odporu sání při odběru vzorků vzduchu ve
všech odběrových bodech

Integrální měřicí systémy - stopové detektory radonu –
detekční systém RAMARN (fólie Kodak LR115)

Měření dlouhodobé
Proč je nejlepší roční expozice?

rad
on

Integrální měřicí systémy – elektretové
ionizační komory

Měření kontinuální
Co vše je vidět na záznamu?

radon@suro.cz

Kontinuální monitory objemové aktivity
radonu

Kontinuální monitory objemové aktivity
radonu

Blower door testy budovy (místnosti)
Stanovení celkové průvzdušnosti budovy (místnosti)
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Radonová BD charakteristika

IČ snímky vybrané netěsnosti pro různé tlakové režimy
experimentu BD
Přirozený stav

17Pa

32Pa

50Pa

Nezávislé stanovení násobnosti výměny vzduchu v budovách
Simultánní měření OAR a koncentrace stopovací látky – integrální nebo kontinuální
Kontinuální měření stopovacího plynu (N2O, CO, SF6) konstantně přisunovaného
nebo jednorázově injektovaného do vnitřního ovzduší budovy z tlakové láhve
Integrální měření stopovacího plynu – difúzní vyvíječ a pasivní detektor (PFC, PCC) –
stanovení průměrné násobnosti výměny vzduchu za celou dobu měření (analýza více-zónové
výměny vzduchu) – doba měření 1 týden až 1 měsíc
•
Objektivizace výsledků krátkodobých měření OAR ve sporných případech
•
Nezávislé stanovení násobnosti výměny vzduchu a rychlosti přísunu radonu do měřené
budovy (místnosti)
•
Radonová diagnostika budov – identifikace příčin vysokých hodnot OAR

Stanovení celkové násobnosti výměny vzduchu v rodinném
domě typu START
Rij

R21

R12

R31
R13

R32

R21

R21
R31
R32
R12
R13
R23

Intenzita větrání n (h-1)

(m3.h-1)
76
≤1
10
65
≤1
22

0.35 ± 0,11

i – produkce stopovacího plynu
j – detekce stopovacího plynu
1 – třetí nadzemní podlaží
2 – druhé nadzemní podlaží
3 – přízemí budovy (sklep, technická místnost,
garáž)

Případové studie – novostavba RD

Kontinuální měření OAR na různých měřících místech v interiéru budovy
pro účely nezávislého stanovení výměny vzduchu a přísunu radonu
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Infiltrační experiment – identifikace přísunových
cest radonu do budovy
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Příklad radonového mostu – transport radonu z podloží do vnitřního
ovzduší budovy pod zateplením jejího obvodového pláště
ETICS
(External Thermal Insulation Composite
System)

Kontinuální měření OAR v prostoru pod zateplením obvodového pláště stavby
(hloubka odběru – 10cm)
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Mezioperační ozdravný krok
• Vodní pachový uzávěr (sifon) pro eliminaci přísunu radonu z odpadu
• Odstranění části zateplení o šířce 5cm v celém obvodu stavby
pro eliminaci dominantní přísunové cesty radonu

Kontinuální měření OAR před a po provedení mezioperačního
ozdravného zásahu
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Co mohou způsobit nová okna ve škole?

Učebna 1

Učebna 2

Učebna 3

Příklad zásadních výstupů radonové diagnostiky budov
•

Potvrzení významné transportní cesty radonu z podloží novostavby RD do
jejího vnitřního prostředí pod zateplením obvodového pláště budovy
(radonové mosty) – systémový problém vybraných typů nových budov –
průměrné hodnoty OAR překračující úroveň 6 900 Bq.m-3

•

Velmi nízká násobnost výměny vzduchu neužívaných místností – průměrná
hodnota na úrovni 0.05 h-1 (nesplňuje požadavky ČSN 73 0540-2 Tepelná
ochrana budov požaduje násobnost výměny vzduchu minimálně 0.1 h-1)

•

Významný nárůst průměrné OAR v rekonstruovaných budovách - při výměně
starých netěsných oken za nová dochází v průměru k 3 až 6 násobnému
snížení výměny vzduchu v objektu ve srovnání s původním stavem. Pokud
tedy výměna oken a dveří není provázena dalším zásahem, který sníží
rychlost přísunu radonu z podloží, vzroste koncentrace radonu ve stavbě 3 až
6 násobně!

•

Všechny novostavby RD, u kterých bylo zjištěno překroční směrné hodnoty
200 Bq.m-3, byly identifikovány jako problematické na základě
krátkodobých integrálních měření (týdenní průměrná OAR)

•

Prosím iniciujte měření v bytech.

Mapové postery pro stavební úřady
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Příklad zásadních výstupů radonové diagnostiky budov
• Jako zásadní skutečnost týkající se preventivních protiradonových opatření
uvádíme citaci z technické zprávy zpracované pro výstavbu budovy
rodinného domu. „Pro potřeby navržení opatření a ochrany před radonovým
rizikem byla použita informace dle mapy radonového indexu. Vzhledem k
tomu, že byla zjištěna nízká kategorie radonového rizika, není třeba
použít žádnou ochranu proti radonu. Přesto je jako hydroizolační vrstva,
která je navržena na celém půdoryse základových konstrukcí, navržena
fóliová hydroizolace mPVC tl. 1,5mm, Fatrafol, která je schopna tvořit
dostatečnou ochranu i na střední radonové riziko.
• Radonový index pozemku byl stanoven jako střední – třetí kvartil OAR v
půdním vzduchu 36.3kBq.m-3 (maximum 80.5kBq.m-3), nízká
plynopropustnost základových zemin
• Vývoj ozáření v domech typu START – aktuální problémy (rekonstrukce
domů s cílem snížit jejich energetickou náročnost; prodej/koupě)

Možnosti měření - přehled
„Kolaudované“ i stávající budovy
• Týdenní měření elektretovými dozimetry
– za konzervativních podmínek
– provádí firmy s povolením od SÚJB
• Roční měření stopovými detektory (2měsíční měření v topné sezóně).
– za uživatelských podmínek
– V rámci Radonového programu zdarma
– Provádí SURO (přihlášení na radon@suro.cz)

Budovy s identifikovaným problémem, před opatřením, po
opatření
• Metody radonové diagnostiky, SURO, některé firmy
• Informace, dotazy
• www.radonovyprogram.cz

Informace, dotazy
• www.radonovyprogram.cz
• Např.

