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DYFUZJA RADONU RN222 PRZEZ BARIERĉ Z FOLII
POLIETYLENOWEJ
Marek Dohojda
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W artykule omówiono zagadnienia dyfuzji radonu w gruncie, w szczególnoĞci moĪliwoĞü przenikania do porów otwartych gruntu. Przedstawiono takĪe drogĊ migracji
radonu do budynków i warunki, jakie temu sprzyjają. Biorąc pod uwagĊ wynikające stąd
zagroĪenia, zaproponowano zapobiegające Ğrodki techniczne przy uĪyciu folii HDPE. Zaprezentowano metodĊ umoĪliwiającą pomiar dyfuzji radonu przez folie polietylenowe.
Sáowa kluczowe: radon, dyfuzja, emisja, ekshalacja

WSTĉP
Promieniowanie jonizujące powstaáe z rozpadu radonu jest jednym z waĪniejszych
czynników Ğrodowiska czáowieka, charakteryzujących warunki higieniczno-zdrowotne
w powietrzu pomieszczeĔ przeznaczonych na staáy pobyt ludzi. Istotne znaczenie dla
istot Īyjących ma promieniowanie alfa, pochodzące z rozpadu radonu i jego produktów
rozpadu, dziaáające na ukáad oddechowy.
Radon i pochodne jego rozpadu promieniotwórczego, znajdujące siĊ w powietrzu pomieszczeĔ budynków, pochodzą gáównie z podáoĪa (z gruntu) oraz w znacznie mniejszym
stopniu z elementów budynku, wykonanych z surowców mineralnych [Rozporządzenie
Rady Ministrów 2007].
W istniejących, budynkach mieszkalnych oszacowanie wartoĞci Ğrednich rocznych
stĊĪeĔ aktywnoĞci radonu w pomieszczeniach w powietrzu dokonuje siĊ na podstawie
prowadzonych in situ pomiarów ciągáych, dáugookresowych lub krótkookresowych, wielokrotnie powtarzanych [KarpiĔska i in. 2009].
Oszacowanie stĊĪenia aktywnoĞci radonu w powietrzu pomieszczeĔ budynku projektowanego jest zagadnieniem bardziej záoĪonym, wymaga bowiem rozpoznania i oceny
wydajnoĞci wszystkich moĪliwych jego Ĩródeá [Dohojda 2003].
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INFILTRACJA RADONU Z PODàOĩA GRUNTOWEGO DO BUDYNKU
StĊĪenie aktywnoĞci radonu w gazach gruntowych nie jest bezpoĞrednią funkcją zawartoĞci radu w gruncie, jest natomiast waĪnym wskaĨnikiem potencjalnego Ĩródáa radonu w gruncie lub w warstwach skalnych.
Przygotowane przez czáowieka podáoĪe gruntowe pod budynek jest gáównym Ĩródáem radonu i przyczyną powstawania jego podwyĪszonych stĊĪeĔ w pomieszczeniach
wewnĊtrznych. Uwarunkowania determinujące obecnoĞü i wnikanie radonu z gruntu do
budynku stanowią [Clavensjo i Akerblom 1994, Pachocki 1995]:
– odpowiednio duĪa zawartoĞü radu w gruncie, zwáaszcza w górnej jego warstwie, oraz
wysoki wspóáczynnik emanacji radonu, tworzącego siĊ w wyniku rozpadu radu, do
porów wewnĊtrznych cząstek gruntu i przestrzeni miĊdzy ziarnami,
– uáatwione warunki umoĪliwiające transport radonu w gruncie w kierunku ku powierzchni ziemi, zarówno na drodze dyfuzji, jak i konwekcji, bĊdących wynikiem
wyrównywania siĊ róĪnic stĊĪeĔ aktywnoĞci radonu oraz unoszenia siĊ radonu ku
górze wraz z gazami gruntowymi dziĊki przepuszczalnoĞci gruntu związanej z jego
porowatoĞcią oraz wystĊpującymi w nim spĊkaniami, szczelinami, uskokami i páaszczyznami ĞciĊcia,
– warunki wymuszające ruch zawierających radon gazów gruntowych z podáoĪa do
budynku wskutek róĪnic ciĞnienia powietrza, powodujących zasysanie z obszaru pod
budynkiem do jego wnĊtrza,
– obecnoĞü otworów i nieszczelnoĞci w samym budynku, umoĪliwiających swobodny
przepáyw gazów do jego pomieszczeĔ na wyĪszych kondygnacjach.
Warunki związane z zawartoĞcią radu w gruncie i z wáaĞciwoĞciami samego gruntu
moĪna oceniaü jedynie na podstawie wyników bezpoĞrednich badaĔ. Wysokie stĊĪenie
radu-226 w gruncie i duĪa przepuszczalnoĞü gruntu są tylko waĪną przesáanką do oceny
pochodzenia podwyĪszonego poziomu radonu w budynku. Rozwiązania materiaáowo-konstrukcyjne czĊĞci podziemnej budynku są bowiem równieĪ waĪnym czynnikiem decydującym o przenikaniu radonu pochodzącego z gruntu do pomieszczeĔ wewnĊtrznych.
PrzepuszczalnoĞü (porowatoĞü) gruntu ma duĪy wpáyw na konwekcjĊ zawierających
radon gazów gruntowych i ich szybki transport ku powierzchni, a wiĊc i do wnĊtrza
budynków, wymuszony przez „ssące” dziaáanie nawet bardzo maáych róĪnic ciĞnienia,
spowodowanych na przykáad przez wiatr, lokalne gradienty temperatury lub wywiewne
systemy wentylacyjne w budynkach [Chao i in. 1996].
Grunty nieprzepuszczalne lub o wzglĊdnie niewielkiej przepuszczalnoĞci, a wiĊc charakteryzujące siĊ maáą porowatoĞcią, jak iáy i gliny, stanowią na ogóá skuteczną barierĊ
przenikania znaczącej iloĞci gazów gruntowych z podáoĪa do budynków. DuĪa zazwyczaj wilgotnoĞü gruntów gliniastych dziaáa wiĊc hamująco na szybkoĞü przepáywu gazów
gruntowych. Z kolei w wyschniĊtej glinie mogą tworzyü siĊ liczne nieciągáoĞci, które
uáatwiają transport radonu. Podobnie spĊkania, szczeliny, uskoki i páaszczyzny ĞciĊcia
podáoĪa skalnego są waĪnym czynnikiem przy ekshalacji radonu z gruntu.
Jako najwaĪniejszy mechanizm transportu radonu z gruntu do budynków uwaĪa siĊ
jednak jego przepáyw pod wpáywem róĪnicy ciĞnieĔ. Skáadają siĊ na to: tzw. efekt kominowy, ciĞnienie powietrza atmosferycznego, opady i wiatr.
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Efekt kominowy jest wywoáywany przez róĪnice ciĞnieĔ wystĊpujących na granicach
(powierzchniach) rozdzielających masy powietrza o róĪnej temperaturze. Stanowi on
gáówny przyczynek do in¿ltracji powietrza, zwáaszcza w okresie zimowym. Na przykáad
w budynku o wysokoĞci 5 m, przy róĪnicy temperatur 20qC, róĪnica ciĞnieĔ miĊdzy posadzką i su¿tem moĪe wynosiü okoáo 4 Pa [Clavensjo i Akerblom 1994].
Wiatr równieĪ wywoáuje róĪnice ciĞnieĔ, które powodują in¿ltracjĊ powietrza do budynku w podobnej skali jak róĪnice temperatur, ale o specy¿cznej kon¿guracji przestrzennej (od strony nawietrznej ku zawietrznej). Dziaáanie wywiewnych systemów wentylacji,
wytwarzających podciĞnienie wewnątrz budynków, powoduje znaczny wzrost napáywu
radonu do budynku, w duĪym stopniu zaleĪny od wielkoĞci podciĞnienia.
Opady wystĊpują zazwyczaj w poáączeniu ze zmianami ciĞnienia atmosferycznego.
Stwierdzono, Īe zmiany ciĞnienia rzĊdu 1 lub 2%, związane z przechodzeniem frontów
atmosferycznych, wywoáują odwrotnie proporcjonalne zmiany napáywu radonu z gruntu,
rzĊdu 20 do 60% [Antonopoulos-Domis i in. 1998]. Mając na uwadze, Īe opady wystĊpują na ogóá przy spadku ciĞnienia atmosferycznego, nie jest jasne, na ile znaczny wzrost
stĊĪenia aktywnoĞci radonu w budynku podczas opadów i bezpoĞrednio po ich wystąpieniu jest efektem spadku ciĞnienia, a na ile wpáywem duĪego opadu deszczu. Sądzi siĊ, Īe
skutkiem silnych opadów deszczu jest znaczne zmniejszenie przepuszczalnoĞci górnych
warstw gruntu wokóá budynku. Powoduje to przepáyw gazów gruntowych, w tym równieĪ radonu, do obszaru pod budynkiem.
Gáówne bezpoĞrednie drogi wnikania radonu z podáoĪa gruntowego do pomieszczeĔ
w budynkach, stanowią:
– otwarty grunt w podziemnej czĊĞci budynku,
– otwory i przepusty instalacji domowych,
– wyloty i osadniki urządzeĔ odwadniających,
– pĊkniĊcia w betonowych posadzkach piwnicznych,
– nieszczelnoĞci poáączeĔ Ğcian i stropów, na przykáad poáączeĔ Ğcian z pustaków lub
páyt kanaáowych (niezamkniĊtych u góry) z páytą stropową i oblicowaniem budynku.
MoĪna stwierdziü, Īe poza szczególnym przypadkiem otwartego gruntu na znacznej
powierzchni w podziemnej czĊĞci budynku – oprócz ekshalacji radonu ze Ğcian obudowy
– istotnym czynnikiem wzrostu radonu w pomieszczeniu moĪe byü jedno lub kilka Ĩródeá punktowych o okreĞlonej wydajnoĞci radonu in¿ltrującego z podáoĪa gruntowego do
pomieszczeĔ budynku.
ZawartoĞü radu Ra226 w gruntach zawiera siĊ na ogóá w granicach od kilku do okoáo
100 Bq·kg–1, Ğrednia w skorupie ziemskiej wynosi okoáo 40 Bq·kg–1 [Dohojda 2003].
Wyniki wielu badaĔ wskazują, Īe stĊĪenia radonu w gazach gruntowych są zróĪnicowane
w bardzo szerokich przedziaáach, nawet na niewielkich obszarach i nie są dobrze skorelowane ze stĊĪeniem radu. Istotnym czynnikiem powodującym wysoki poziom radonu
w tych gazach, nawet na obszarach o przeciĊtnym stĊĪeniu radu, jest porowatoĞü gruntu,
decydująca o jego przepuszczalnoĞci. W gruntach o duĪej przepuszczalnoĞci, takich jak
piaski i Īwiry, gáĊbokoĞü migracji radonu jest duĪa i moĪe wynosiü nawet kilka metrów. Dlatego radon moĪe gromadziü siĊ w gazach gruntowych w okreĞlonym miejscu
ze znacznie wiĊkszego obszaru podáoĪa. Ponadto wilgotnoĞü gruntu oraz poziom lustra
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wody gruntowej równieĪ mają wpáyw na okresowe zmiany stĊĪenia radonu w gazach
gruntowych na skutek spowalniania procesów dyfuzji [Antonopoulos-Domis i in. 1998].
Zaledwie czĊĞü radonu powstającego w gruncie w wyniku rozpadu radu wydobywa
siĊ z ziaren gruntu lub litego podáoĪa i przenika do przestrzeni porów miĊdzy ziarnami.
OkreĞla siĊ tĊ czĊĞü jako tzw. wspóáczynnik emanacji [Fang i Persily 1995]. WartoĞci tego
wspóáczynnika, okreĞlone na podstawie pomiarów w róĪnych rodzajach gruntu, zawarte są
w szerokim przedziale – od 0,05 do 0,7 (od 5 do 70%). DuĪy wpáyw na wartoĞü wspóáczynnika emanacji ma wilgotnoĞü, powodując znaczne jego zwiĊkszenie. Wzrost temperatury
równieĪ powoduje zwiĊkszenie wspóáczynnika emanacji, jakkolwiek nie tak znaczący.
Na procesy migracji radonu mają wpáyw: ksztaát, wymiary i rozkáad porów, przestrzeni miĊdzy ziarnami oĞrodka (grunt lub materiaá), wypeánionych gazem lub innym
medium. Pory mogą byü otwarte, poáączone miĊdzy sobą lub zamkniĊte. RóĪna moĪe byü
teĪ objĊtoĞü porów w stosunku do objĊtoĞci oĞrodka.
W przypowierzchniowych warstwach podáoĪa migracja radonu moĪe byü opisana za
pomocą dwóch mechanizmów: mikroskopowego i makroskopowego. Procesy mikroskopowe to dyfuzja i konwekcja, makroskopowe zaĞ to in¿ltracja przez pĊkniĊcia, szczeliny
i kanaáy.
Radon charakteryzuje siĊ duĪą rozpuszczalnoĞcią w wodzie – od 510 cm3·kg–1 w temperaturze 0qC do 130 cm3·kg–1 w temperaturze 50qC. W raporcie Komitetu Naukowego ONZ
[UNSCEAR-93] oszacowano Ğrednie wartoĞci stĊĪenia radonu w wodach: powierzchniowych – 1000 Bq·m–3, gáĊbinowych – 10 000 Bq·m–3, studziennych – 100 000 Bq·m–3.
ZASTOSOWANIE FOLII POLIETYLENOWYCH JAKO SZCZELNEJ
MEMBRANY PRZECIWKO RADONOWI
Aby zapobiec procesom migracji radonu z gruntu do pomieszczeĔ mieszkalnych,
naleĪy stosowaü Ğrodki techniczno-inĪynierskie przeciwdziaáające temu zjawisku. Jednym ze sposobów ochrony przed radonem jest moĪliwoĞü wykorzystania drenaĪu fundamentów i Ğcian fundamentowych, wykonanego z folii polietylenowych (rys. 1 i 2).

Rys. 1.
Fig. 1.

Folia HDPE gruboĞci 0,5 mm z geowáókniną
HDPE foil thickness of 0.5 mm with a geotextile
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Rys. 2. Folia HDPE gruboĞci 1,5 mm bez geowáókniny
Fig. 2. HDPE foil thickness of 1.5 mm without geotextile

Aby zastosowaü dostĊpne wyroby budowlane (folie drenujące) uĪywane do ochrony przeciwwilgociowej budynków, naleĪaáo przebadaü je pod wzglĊdem moĪliwoĞci dyfuzji radonu przez te oĞrodki (tab. 1 i 2). Pomiary wykonano w specjalnej komorze dyfuzyjnej
ze Ĩródáem radonu o wydajnoĞci 6 k Bq·m–3.
Tabela 1. Wyniki badaĔ przepuszczalnoĞci folii HDPE 0,5 mm z geowáókniną
Table 1. The results of the permeability of 0.5 mm HDPE foil of geotextile
Pomiar
Nr detektora Nr w kasecie
Miejsce pomiaru
StĊĪenie radonu Rn222
w powietrzu
Liczba zliczeĔ imp.
The concentration of
Number of
Number of
Place of measuMeasurement in
Counts imp.
detector
tape
rement
radon Rn222 [Bq·m–3]
the air
893462
01–02
X
Táo/Background
21 cpm
<15
893463

01–04

X

Táo/Background

24 cpm

<15

893473

01–06

X

Komora/Chamber

109 cpm

96

893483

01–08

X

Komora/Chamber

106 cpm

93

893493

01–10

X

Komora/Chamber

106 cpm

93

Tabela 2. Wyniki badaĔ przepuszczalnoĞci folii HDPE 1,5 mm bez geowáókniny
Table 2. The results of the permeability of 1.5 mm HDPE foil without geotextile

893472

01–03

Pomiar
w powietrzu
Measurement
in the air
X

Táo/Background

17 cpm

<15

893482

01–05

X

Táo/Background

17 cpm

<15

893492

01–07

X

Komora/Chamber

42 cpm

34

893502

01–09

X

Komora/Chamber

41 cpm

32

893512

01–11

X

Komora/Chamber

43 cpm

35

Nr detektora Nr w kasecie
Number of
Number of
detector
tape
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PODSUMOWANIE
Tak jak w przypadku związków toksycznych (np. ksylen) zagroĪenie radonowe stanowi pewnego rodzaju zanieczyszczenie powietrza i nie powinno byü pominiĊte przy
analizie warunków higieniczno-zdrowotnych czáowieka, wynikających z wymagaĔ podstawowych prawa budowlanego.
W istniejących budynkach mieszkalnych oszacowanie wartoĞci Ğrednich rocznych
stĊĪeĔ aktywnoĞci radonu w pomieszczeniach w powietrzu dokonuje siĊ na podstawie
prowadzonych in situ pomiarów ciągáych – dáugookresowych lub krótkookresowych
wielokrotnie powtarzanych. MoĪna w ten sposób bezpoĞrednio okreĞliü zagroĪenie lub
jego brak. Ograniczenia stĊĪenia aktywnoĞci radonu moĪna dokonaü, izolując fundamenty i Ğciany fundamentowe przy uĪyciu foli HDPE. Z opisanych pomiarów wynika, Īe
zastosowanie nawet jednej warstwy folii HDPE gruboĞci 0,5 mm lub 1,0 mm zapewniáo
ograniczenie dyfuzji radonu do wydzielonej komory badawczej do poziomów odpowiednio 35 i 96 Bq·m–3.
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DIFFUSION RN222 THE POLIETYN FOIL STRUCTURAL BARRIER
Abstract. The article discusses the problem of diffusion of radon in the soil, in particular,
the penetration into the pores of open land. Also shows the path of migration of radon into
buildings and the conditions that favor it. Given the resulting risks proposed technical measures to avoid the use of HDPE to prevent. Presents a method that allows the measurement
of radon diffusion through polyethylene ¿lms.
Key words: radon, diffusion, emission, exhalation
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