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ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОНА
Радонът е втората, след
тютюнопушенето, причина
за възникване на рак на белия
дроб и е основен фактор за
непушачите. Влияние върху
риска за рак на белия дроб
оказват продължителността
на облъчването, възраст
(децата са по-чувствителни),
тютюнопушенето, други
канцерогени и т.н.
Как радонът
причинява рак
на белия дроб?

Основният път на
въздействие от радон и
дъщерните му продукти
е чрез инхалиране
(вдишване). Биологичната
опасност се дължи не
на самия радон-222, а на
дъщерните му продукти полоний-218, полоний-214,
бисмут-214 и олово-214
(краткоживущи дъщерни
продукти на радона с
периоди на полуразпадане
под 30 минути), които
отделят алфа- и бетачастици. Те се прикрепят
към аерозолите във
въздуха и се отлагат по
стените и различните
повърхности, от където
по-късно биха могли да
постъпят с вдишвания
въздух в човешкия
организъм.

Рискът за здравето се увеличава
многократно при комбинираното
действие на тютюнопушене и
облъчване от радон. Съчетаването на
двата рискови фактори увеличава около
16 пъти риска за рак на белия дроб.
Ракът засяга не само отделния
индивид, но и неговите близки и има
големи икономически последствия за
всяко едно общество, свързани със
загуба на доходи и средства за здравни
грижи.

Рискът за рак на белия дроб може да бъде намален
чрез измерване концентрацията на радона
и предприемане на необходимите действия
в случай че се регистрират високи нива.
Важно е да се знае, че не всяко облъчване от радон крие риск.
Индивидуалният риск за заболяване от рак на белия дроб зависи предимно от:
• концентрацията на радона;
• продължителността на облъчване;
• тютюнопушенето.
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ИНСТРУКЦИЯ
за извършване на измервания на концентрация на радон
във въздуха на помещения в жилищни сгради

• При поставяне на детектора в помещението, което ще бъде тествано,
разпечатайте торбичката-фолио.
За по-лесно разопаковане има предварително нарязан ръб на торбичката.
• Не се изискват допълнителни действия за да включите детектора.
Детекторът се активира чрез премахване на фолиото.
• Попълва се първичният протокол и се записва датата на поставянето
(отварянето на фолиото).
• След препоръчителното време на експозицията (например 6 месеца) се записва
крайната дата в таблицата и детекторът се поставя в найлонов плик. При
изпращане по пощата се поставя лепенката, която ви е предоставена, за да не
бъде детекторът подложен на допълнително рентгеново облъчване.

Единици на измерване концентрацията на радона
Концентрацията на радон във въздуха се измерва в бекерел на кубичен метър.
Бекерел е единица за радиоактивност, съответстваща на разпада на една
частица за една секунда.
Препоръчителните нива на концентрацията на радон в жилищни и обществени
сгради, съгласно българското законодателство са:
Стари сгради - до 300 бекерела на кубичен метър;
Нови сгради - до 200 бекерела на кубичен метър.
Препоръчителните нива не трябва да се разглеждат като строга граница
между опасно и безопасно, а по-скоро като индикация за предприемане на мерки
за намаляване на концентрацията на радона в сградата.
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Понижаване на налягането под сградата
Понижаването на налягането се осъществява чрез издълбаване на така
наречената „радонова шахта” в земята непосредствено под плочата,
с приблизителни размери: дълбочина 30,00 см и диаметър 30,00 см.
Тази шахта се свързва с тръби, изведени извън сградата. Тя работи чрез
обръщане на разликата в налягането между пространството под пода и
в помещението. Радонът като почвен газ се събира в шахта и по този начин
не навлиза в сградата.

След извършване на мерките за редуциране на концентрацията на радон-222
в сградата е необходимо да се проведат измервания, за да се докаже, че нивата
действително са намалени. За оценка на ефективността на тези мерки
се използват критериите за ефективност: фактор на редуциране [R] в %
или с коефициент на редукция [RF].

Вентилация на подподовите пространства и помещения

Допълнителни мерки, които може да се предприемат

За жилища с дървени или бетонни подове, увеличаването на притока на въздух
под пода може да намали навлизането на радон-222 в сградата. Това може
да се постигне чрез инсталирането на допълнителни подетажни отвори,
вентилационни решетки или свободни пространства. Позицията на отворите
на вентилационната решетка може да окаже значително влияние върху
редуциране на концентрацията на радон-222 в обитаваните помещения.
Вентилацията на помещенията може да бъде постигната например чрез
монтиране на въздухозаборници и допълнителни отвори в стени или чрез
отвори в прозореца, които да създават тънка струйка на въздух. За увеличаване
на притока на въздух в подподовите простанства може да се инсталира
и вентилатор.

1. Въздържайте се от тютюнопушене в жилището. Тютюневият дим увеличава
риска за рак на белия дроб.
2. Увеличете притока на свеж въздух чрез отваряне на прозорците, използване
на вентилатори и вентилационни отвори. Естествената вентилация е само
временна мярка за намаляване на радона, тъй като има някои недостатъци:
поради загубата на топлина се нарушава комфортът в жилището, увеличават
се разходите, нарушават се мерките за сигурност.

Уплътняване на подове и стени
Запечатването на всички източници често е изключително трудно, защото
много отвори не могат да се видят или в течение на времето да се отворят
други. Уплътняването е полезно, ако се прилага в комбинация с други методи.
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