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РОЗДІЛ 8
ЗАСОБИ І МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ РАДОНУ
Засоби і методи контролю об′ємної активності (ОА) радону та
середньорічної еквівалентної рівноважної об′ємної активності (ЕРОА)
радону в повітрі приміщень класифікуються за вимірюваною
величиною, за методом реєстрації, за методом відбору проб повітря і за
характером отримуваної інформації [1].
За вимірюваною величиною засоби контролю радонової атмосфери
приміщень поділяються на засоби вимірів ОА радону в повітрі, які
називають «радіометрами радону», і засоби вимірів ЕРОА ізотопів
радону в повітрі, які називають «радіометрами аерозолів ДПР радону і
торону».
За методом реєстрації засоби вимірів ОА радону в повітрі
поділяються на іонізаційні, сцинтиляційні, напівпровідникові,
адсорбційні, електретні і трекові радіометри радону.
Засоби вимірів ОА радону в повітрі, засновані на іонізаційному і
сцинтиляційному методах реєстрації альфа-випромінювання радону і
ДПР, нині практично не застосовуються.
Електретні радіометри радону через їх велику вартість та невисоку
стабільність метрологічних характеристик в нашій країні та у
більшості зарубіжних країн широкого поширення не отримали.
Практично дія усіх сучасних засобів вимірів ОА радону в повітрі
заснована на використанні напівпровідникових і трекових детекторів
(плівкові і твердотілі детектори) для реєстрації випромінювання
радону і ДПР.
Окремо в цьому ряді стоять засоби вимірів, в яких у процесі
відбору проб або експонування вимірювальних камер в
контрольованому повітрі радон накопичується в об'ємі адсорбенту з
наступною реєстрацією гамма- або бета- випромінювання
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короткоживучих ДПР радіометричним або спектрометричним
методами.
За методом відбору проб повітря засоби вимірів ОА радону
діляться на активні і пасивні. У активних засобах вимірів повітря
прокачується через вимірювальну камеру для вирівнювання ОА радону
в об'ємі камери і контрольованому повітрі (радіометри радону) або
прокачується постійно з певною прокачкою повітря через
вимірювальну камеру (монітори радону).
Пасивні засоби вимірів ОА радону встановлюються в
контрольованому повітрі на певний час, впродовж якого відбувається
або накопичення радону в об'ємі адсорбенту (адсорбційний метод
вимірів) або постійне вирівнювання ОА радону у вимірювальній
камері радіометра і контрольованому повітрі, які розділені зазвичай
дифузійною мембраною камери радіометра.
За характером отримуваної інформації, що визначається
тривалістю відбору проб або експонуванням приладів в
контрольованому повітрі, засоби вимірів ОА радону поділяються на
експресні (або миттєві), квазіінтегральні та інтегральні.
Експресними (або миттєвими) прийнято вважати виміри, які
зазвичай реалізовані на основі активного методу відбору проб повітря
за проміжок часу від декількох хвилин до декількох годин.
Експресні виміри проводяться із застосуванням як радіометрів
радону (визначення ОА радону в повітрі), так і радіометрів аерозолів
ДПР радону і торону (визначення ЕРОА ізотопів радону в повітрі і ОА
окремих короткоживучих дочірніх продуктів радону і торону).
Квазіінтегральними прийнято вважати виміри з тривалістю відбору
проб або експонуванням засобів вимірів в контрольованому повітрі
понад 1 добу до 3-4 діб (рідше – до 6 діб). На практиці технологія
квазіінтегральних вимірів реалізована в основному адсорбційним
методом з використанням в якості адсорбенту активованого вугілля.
Інтегральними прийнято вважати виміри з тривалістю відбору проб
або експонування засобів вимірів понад 1 місяць. Нині практично усі
інтегральні виміри ОА радону в повітрі виконуються з використанням
плівкових трекових детекторів [2].
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За методом реєстрації, методом відбору проб повітря і характером
отримуваної інформації радіометри аерозолів ДПР радону і торону
менш різноманітні і представлені на ринку засобів вимірів в основному
радіометрами аерозолів з активним прокачуванням проб повітря через
аерозольний фільтр і наступною реєстрацією альфа-випромінювання
аерозолів напівпровідниковими детекторами.
За характером отримуваної інформації радіометри аерозолів
відносяться до експресних засобів вимірів.
Є одиничні екземпляри радіометрів аерозолів – аерозольна
приставка типу Alpha PM до радон-монітору AlphaGUARD PQ – 2000 і
його модифікації, які дозволяють забезпечувати практично
необмежений за часом моніторинг ЕРОА ізотопів радону в повітрі.
У ряді засобів вимірів ОА радону в повітрі окреме місце займають
так звані монітори радону, або радон-монітори.
Радон-монітори за характером отримуваної інформації одночасно
можуть відноситься до засобів вимірів експресного, квазіінтегрального
і інтегрального типу.
Контроль ОА радону в повітрі із застосуванням радон-моніторів
заснований на постійних вимірах ОА радону впродовж послідовних
проміжків часу, результати яких сходяться в єдиний часовий ряд.
Радон-монітор забезпечує можливість отримання результатів
вимірів ОА радону за певний проміжок часу, який обирається
оператором залежно від завдань, що вирішуються. Природно, що
радон-монітор дозволяє простежити будь-які виміри ОА радону в
повітрі впродовж усього часу моніторингу контрольованої атмосфери.

8.1. Експресні засоби і методи вимірів ОА радону в повітрі
Експресними (або миттєвими) прийнято вважати виміри, які
зазвичай реалізовані на основі активного методу відбору проб повітря
за проміжок часу від декількох хвилин до декількох годин. Експресні
виміри ОА радону проводяться із застосуванням радіометрів радону.
У деяких типах радіометрів аерозолів реалізовано визначення ОА
окремих короткоживучих дочірніх продуктів радону, що, з деякими
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обмовками, дозволяє оцінити ОА радону в повітрі за об'ємною
активністю 218Po.
У наш час найширше поширено два типи радіометрів для
експресних вимірів ОА радону в повітрі: радіометр РРА ряду
модифікацій і радіометри, засновані на осадженні радону з повітря на
адсорбентах, в основному активованому вугіллі різних марок.
Принцип дії і процедура вимірів ОА радону радіометрами типу РРА
виключно прості, з чим ще, окрім вартісних характеристик, можливо, і
пов'язана їх популярність.
Технологія експрес-вимірів ОА радону в повітрі з використанням
вугільних адсорбентів дещо складніша і вимагає визначення об'єму
повітря, яке прокачується через сорбент.
Вимір ОА радону в повітрі цим методом включає відбір проб
повітря (прокачування певного об'єму повітря через сорбент у
вимірювальній
камері)
з
наступною
реєстрацією
гаммавипромінювання ДПР з використанням радіометра або гаммаспектрометра.
Широке поширення отримала модифікація цього методу, в якій
реєструється бета- випромінювання ДПР. В цьому випадку перед
установкою у блок реєстрації сорбент насипається в спеціальну чашку
для забезпечення стандартних умов вимірів.
Перевага цієї модифікації методу, реалізованої в апаратурному
комплексі «Камера», полягає в невеликій масі комплексу, що дозволяє
використовувати його в польових умовах для вимірів ОА радону в
повітрі приміщень.
Нижня межа діапазону вимірів ОА радону в повітрі із
застосуванням експресних засобів вимірів зазвичай складає 20 Бк/м3
або трохи вище, що дозволяє їх застосовувати для вимірів ОА радону
практично для усіх типів об'єктів.
Верхня межа діапазону вимірів ОА радону радіометрами типу РРА
складає 20 кБк/м3, що також досить для контролю радонової атмосфери
житлових, громадських і виробничих будівель.
Верхня межа діапазону вимірів ОА радону для радіометрів з
примусовим прокачуванням повітря і осадженням радону у
вимірювальних камерах з адсорбентом приблизно така ж.
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Проте при необхідності діапазон вимірів цих засобів вимірів може
бути розширений в обидві сторони за рахунок зміни об'єму
прокачування аналізованого повітря.
Збільшенням об'єму відібраної проби повітря досягається
розширення діапазону вимірів у бік нижчих значень ОА радону, а
зменшенням об'єму проби повітря забезпечується розширення
діапазону вимірів у бік вищих значень ОА радону в повітрі, ніж за
стандартними умовами вимірів.
Відносна похибка вимірів ОА радону в повітрі із застосуванням
сучасних засобів експрес-аналізу складає близько 30%, що цілком
достатньо для виконання вимірів відповідно до їх призначення.
Результати експресних вимірів ОА радону в повітрі можуть
служити основою для оцінки ступеню актуальності проблеми в
обстежених будівлях, а також при виборі об'єктів контролю для
визначення середньорічних значень показника відповідними
адекватними методами.
За певних умов результати експрес-вимірів ОА радону в повітрі
можуть бути використані при оцінці відповідності будівлі після
закінчення її будівництва (реконструкції або капітального ремонту)
встановленим нормативам за вмістом радону в повітрі [3].

8.2. Квазіінтегральні засоби і методи вимірів ОА радону
Квазіінтегральними прийнято вважати виміри з тривалістю відбору
проб або експонування засобів вимірів в контрольованому повітрі
понад 1 добу до 3-4 діб (рідше – до 6 діб).
На практиці технологія квазіінтегральних вимірів реалізована в
основному адсорбційним методом з використанням в якості адсорбенту
активованого вугілля різних марок, яким заповнюється циліндрична
камера з отворами.
Для реєстрації гамма- випромінювання короткоживучих ДПР
радону застосовуються радіометри або спектрометри.
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Відома модифікація квазіінтегрального методу, в якому накопичену
в адсорбенті активність визначають за бета- випромінюванням ДПР.
Особливостями цього методу є необхідність перед виміром активності
радону насипати адсорбент в спеціальну вимірювальну чашку і
відсутність необхідності в спеціальному свинцевому захисті
детекторів.
Відсутність захисту детектора дозволяє проводити виміри
квазіінтегральної ОА радону в польових умовах.
У всьому іншому обидві модифікації квазіінтегрального методу
вимірів ОА радону в повітрі ідентичні і досить широко
використовуються на практиці.
Нижня межа діапазону вимірів ОА радону в повітрі із
застосуванням квазіінтегральних засобів вимірів зазвичай складає
20-30 Бк/м3 при термінах експонування вимірювальних камер не
менше 3 діб, що дозволяє їх застосовувати для вимірів ОА радону
практично в усіх типах об'єктів.
Верхня межа діапазону вимірів ОА радону квазіінтегральними
засобами складає близько 20 кБк/м3, що також досить для контролю
радону в повітрі житлових, громадських і виробничих будівель.
Як і для радіометрів радону експресного типу, при необхідності
діапазон вимірів квазіінтегральних засобів вимірів може бути
розширений в обидві сторони за рахунок зміни часу експонування
вимірювальних камер в контрольованому середовищі.
Відносна похибка вимірів ОА радону в повітрі із застосуванням
сучасних засобів квазіінтегральних засобів вимірів складає близько
30%, що цілком достатньо для виконання вимірів відповідно до їх
призначення.
Квазіінтегральний метод до певної міри поєднує в собі переваги
експресних і інтегральних методів.
Найбільш перспективне застосування квазіінтегрального методу
вимірів ОА радону в повітрі для оцінки відповідності гігієнічним
нормативам будівель і споруд, що здаються в експлуатацію після
закінчення будівництва, капітального ремонту і реконструкції, а також
для первинного оцінювання ОА радону в повітрі будівель, що вже
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експлуатуються, з наступним визначенням середньорічних значень
показника тощо.
Застосування квазіінтегрального методу вимірів ОА радону в
повітрі для визначення середньорічних значень показника вимагає
значної кількості повторних вимірів в одних і тих же будівлях у різні
сезони року.

8.3. Інтегральні засоби і методи вимірів ОА радону в повітрі
Інтегральними прийнято вважати виміри з тривалістю відбору проб
або експонування засобів вимірів понад один місяць.
Зараз практично усі інтегральні виміри ОА радону в повітрі
виконуються з використанням плівкового трекового детектора типу
Kodak LR-115 Туре II завтовшки близько 12 мкм.
У деяких країнах інтегральні виміри виконуються із застосуванням
твердотілих детекторів типу CR-39, що вимагають складнішої
технології обробки і інтерпретації вимірювальної інформації [2].
Основні переваги інтегрального трекового методу визначення ОА
радону в повітрі полягають в наступному. По-перше, трековий метод є
єдиним, який дозволяє проводити одночасно виміри у великій кількості
об'єктів контролю з такою тривалістю, яка дає найкращу оцінку
середньорічного значення ОА радону в повітрі. По-друге, в технології
трекової радіометрії можна варіювати тривалість експонування
вимірювальних камер залежно від рівня ОА радону в повітрі, що украй
важливо при класичних варіантах вибіркового обстеження будівель.
Крім того, трековий метод дозволяє згладжувати вплив різних
чинників, у тому числі добових і навіть сезонних змін ОА радону в
повітрі приміщень, на результат вимірів, який виходить, як «середнє за
час вимірів значення ОА радону в повітрі». І нарешті, трековий метод є
єдиним, який дозволяє проводити масові виміри без відвідування
об'єктів контролю, оскільки невеликі габарити (зазвичай в декілька
сантиметрів) і маса (десятки грамів) допускають відправку і отримання
вимірювальних камер поштою.
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Відносна похибка вимірів ОА радону в повітрі трековим методом
складає близько 30%. Проте, такий досить хороший рівень якості
вимірів забезпечується тільки при суворому дотриманні усіх умов
вимірів.
Основне застосування метод інтегральної трекової радіометрії
радону знаходить при визначенні середньорічних значень ОА радону в
повітрі приміщень. Найкращим наближенням до середньорічної ОА
радону в повітрі приміщень вважається середнє значення за
результатами двох вимірів тривалістю не менше трьох місяців,
виконаних в теплий і холодний періоди року.
Основними недоліками трекової радіометрії радону є складність
самої технології вимірів, велика вартість устаткування, неминучі
втрати вимірювальних камер в процесі тривалих вимірів.
У числі недоліків трекової радіометрії радону є ще один, який
проявляється, насправді, рідко. Це так званий фединг трекового
детектора, що характеризує його здатність з часом «забувати
інформацію», яка на ньому записана.
Проявляється фединг трекового детектора в тому, що при тривалій
експозиції окремі треки поступово зникають, тому в наступному при
прочитуванні треків вони не враховуються.
Величина федингу трекового детектора типу Kodak LR-115 Туре II
невелика, проте при термінах експонування до шести місяців вона
може привести до заниження вимірів значень ОА радону в повітрі
приблизно на 15-20%. Тому оптимальним терміном експонування
вимірювальних камер слід вважати 3-4 місяці.

8.4. Радон-монітори для вимірів ОА і ЕРОА радону в повітрі
У практиці вимірів ОА радону в повітрі в основному з
дослідницькою метою застосовуються монітори радону або радонмонітори.
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За характером отримуваної інформації радон-монітори одночасно
можуть відноситися до засобів вимірів експресного, квазіінтегрального
і інтегрального типів.
Радон-монітори можуть бути засновані на пасивному і активному
методах відбору проб повітря.
У разі моніторів з пасивним відбором проб повітря вимірювальна
камера має вікно, в якому встановлюється мембрана, через яку радон
дифундує з повітря у вимірювальну камеру.
Такі монітори зазвичай дозволяють отримувати результати вимірів
ОА радону в повітрі з деяким запізненням, яке визначається
дифузійними властивостями мембрани і рухливістю повітря в
приміщенні.
У моніторах з активним методом відбору проб повітря просто
прокачується (безперервно або певний час в кожному циклі вимірів)
через вимірювальну камеру.
Як правило, в сучасних радон-моніторах для вимірів ОА і ЕРОА
радону використовується іонізаційний метод реєстрації або
застосовується
метод
альфа-спектрометрії
з
використанням
напівпровідникових детекторів.
Відносна похибка вимірів ОА радону в повітрі радон-моніторів
складає не менше 20-30%, для окремих типів таких моніторів з
виключно стабільними метрологічними характеристиками похибка
вимірів може складати близько 10%.
Основна сфера застосування радон-моніторів – наукові
дослідження процесів формування радонової атмосфери приміщень,
вивчення впливу різних чинників на баланс радону в повітрі
приміщень різного типу, визначення емануючої здатності різних
виробів і матеріалів і коефіцієнта дифузії радону в різних середовищах
[4, 5].
Найбільш відомий серед усіх типів вітчизняних і зарубіжних
зразків радон-моніторів – AlphaGUARD PQ – 2000 PRO.
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8.5. Засоби і методи виміру ОА аерозолів ДПР радону і
торону в повітрі
ОА аерозолів короткоживучих ДПР радону і торону в повітрі
визначається експресними (миттєвими) методами вимірів.
На практиці найбільше поширення через свою простоту отримали
радіометричні методи визначення ОА аерозолів радону і торону в
повітрі з використанням радіометрів аерозолів.
У основу цих методів визначення аерозолів ДПР радону і торону
покладений принцип тимчасової дискримінації α-випромінювання
аерозолів дочірніх продуктів 222Rn і 220Rn, що мають різні значення
періоду напіврозпаду.
Радіометричні методи визначення ОА аерозолів ДПР радону і
торону в повітрі залежно від кількості циклів реєстрації αвипромінювання аерозолів, що осіли на фільтр, можна розділити на
наступні групи:
 одноточкові методи (оригінальний метод Кузнєца та ін.), в яких
α-випромінювання аерозолів на фільтрі реєструється тільки один раз;
 двоточкові методи (метод Маркова, модифікований метод
Кузнеца-Терентьєва та ін.), в яких α-випромінювання аерозолів, що
осіли на фільтр, реєструється двічі;
 триточкові методи (методи Томаса і Доманского, модифікований
метод Маркова-Терентьєва та ін.), в яких α-випромінювання аерозолів
на фільтрі реєструється тричі;
 чотирьохточкові і п'ятиточкові методи (різні модифікації методу
Томаса), в яких α-випромінювання аерозолів реєструється чотири або
п'ять разів.
На даний час ці методи вимірів ОА аерозолів ДПР радону і торону
в повітрі приміщень практично не застосовуються.
Вимір ОА аерозолів ДПР радону і торону в повітрі сучасними
радіометрами засновано на застосуванні напівпровідникових
детекторів із спектрометричним розподілом і реєстрацією αвипромінювання аерозолів.
Основними перевагами експресних методів і засобів вимірів ОА
аерозолів ДПР радону і торону в повітрі є їх простота і можливість
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виконання значної кількості послідовних вимірів. Крім того, ці методи
є єдиними, які дозволяють оцінити ЕРОА торону в повітрі і, що
особливо важливо, коефіцієнт рівноваги між радоном і його
короткоживучими дочірніми продуктами розпаду в повітрі.
Проте на цьому переваги цих засобів і методів закінчуються,
оскільки результати цих вимірів не дають навіть загального уявлення
про середньорічне значення показника, вимагають обов'язкової
присутності оператора тощо.
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3.

4.

5.
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РОЗДІЛ 9
СПОСОБИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ПОВІТРЯНОГО РАДОНУ
НА НАСЕЛЕННЯ
Багаточисельними дослідженнями встановлено, що для існуючих
будівель основними джерелами надходження радону в повітря
приміщень є:
1) ґрунт під будівлею і навколо;
2) будівельні матеріали огорожуючих конструкцій;
3) побутова вода (не є істотним).
У всіх випадках джерелом радону є радій-226, який знаходиться як
в ґрунті, так і в будівельних матеріалах, а точніше в гранітах, які є
складовою частиною цих матеріалів.
Таким чином, основним завданням зниження вмісту радону в
повітрі приміщень є з одного боку запобігання його попаданню в
повітря приміщень. а з іншого боку, видалення радону з повітря
приміщень,
1. Запобігання попаданню радону в повітря приміщень з ґрунту
вирішується наступними шляхами:
– ізоляція підлоги від ґрунту, що досягається шляхом обладнання
бетонного перекриття, при цьому бажано знизу обладнати теплоізоляцію з керамзиту. Якщо є підвал, герметизувати підлогу можна за
допомогою руберойду, на який зверху насипається пісок, потім
накривається ДСП а зверху підлоговим покриттям;
– герметизація
стін
досягається
покриттям
вінілових
(водонепроникних) шпалер за допомогою спеціального клею на
вініловій основі.
Крім того, слід провести ретельну герметизацію тріщин і щілин,
особливо в місцях проходження комунікацій. Це досягається за
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допомогою різних герметиків, наприклад, епоксидних мас, бетону та
інших ущільнюючих матеріалів.
2. Видалення радону з повітря приміщень може бути
досягнуто посиленим провітрюванням приміщень. Особливо це
важливо для дошкільних навчальних закладів.
Режим провітрювання в ДНЗ повинен чітко відповідати
«Санiтарному регламенту для дошкiльних навчальних закладiв»
затвердженому Наказом Мiнiстерства охорони здоров’я України 24
березня 2016 року № 234, (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї
України 14 квiтня 2016 року за № 563/28693).
Відповідно до вимог Санiтарного регламенту для дошкiльних
навчальних закладiв природна вентиляцiя примiщень повинна
здiйснюватись через вентиляцiйнi канали.
За вiдсутностi дiтей примiщення дошкiльних навчальних закладiв
повиннi перiодично провiтрюватися. Ефективним є наскрiзне або
кутове провiтрювання.
Тривалiсть провiтрювання залежить вiд температури зовнiшнього
повiтря, напрямку вiтру та ефективностi роботи опалювальної системи.
Наскрiзне провiтрювання має проводитися кожнi 1,5–2 години з
тривалiстю не менше 10 хвилин. У спальнях наскрiзне провiтрювання
здiйснюється до та пiсля сну дiтей.
У холодну пору року провiтрювання повинно бути закiнчене не
пiзнiше нiж за 30 хвилин до приходу дiтей iз занять або з прогулянки i
за 30 хвилин до сну.
Пiд час сну може бути забезпечено доступ свiжого повiтря з одного
боку примiщення, але за 30 хвилин до пiдйому дiтей його припиняють.
Пiсля короткочасних провiтрювань допускається зниження
температури повiтря у групових осередках до +19 °C для дiтей 4–5
рокiв i до +18 °C для дiтей старше 5 рокiв.
У теплу пору року в примiщеннях iз постiйним перебуванням дiтей
повинен забезпечуватися широкий доступ свiжого повiтря через
однобiчну аерацiю примiщень у присутностi дiтей.
Денний i нiчний сон має бути при вiдкритих вiкнах, фрамугах,
кватирках за вiдсутностi протягiв.
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3. Найефективнішим, але фінансовоємним методом є
обладнання системи вентиляції.
Збільшення повітрообміну удвічі, приблизно наполовину знижує
кількість радону в повітрі. Зниження активності радону в повітрі в
результаті обладнання припливно-витяжної вентиляції, наприклад, в
Швеції показало ефективність від 50 до 70%.
Цей метод найбільш ефективний при надходженні радону з
будівельних матеріалів. Йдеться про механічну систему витяжної або
припливно-витяжної вентиляції різних конструкцій.
Для запобігання потоку радону з ґрунту рекомендується при
закладанні фундаменту застосовувати алюмінійований бітум, войлок та
інші ізолятори [1], а також використовувати спеціально розроблені
вентиляційні системи [2].
Основним критерієм при виборі земельних ділянок під будівництво
повинен бути рівень видалення радону з ґрунту [3, 4]. При оцінці
радононебезпеки територій будівництва повинні визначатися значення
наступних параметрів: об’ємної активності ґрунтового радону на
глибині 1 м і щільність потоку радону з поверхні ґрунту [5].
Докладно способи зниження вмісту радону в повітрі існуючих
будівель викладено в «Радоновій книзі» [6].
Література
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РОЗДІЛ 10
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ РАДОНУ В УКРАЇНІ
Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року, в
Україні ухвалені закони України «Про захист людини від впливу
іонізуючого випромінювання», «Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку» та ін., затверджені «Норми радіаційної безпеки
України (НРБУ-97)» та «Основні санітарні правила забезпечення
радіаційної безпеки України», які заклали основу для забезпечення
протирадіаційної безпеки та протирадіаційного захисту населення в
державі [1-5].
Проте, в Україні до нашого часу відсутня чітка сучасна державна
стратегія забезпечення радіаційної безпеки населення, в тому числі, що
направлена на зниження вмісту радону у будівлях та спорудах, хоча і
деякі елементи цієї роботи проводяться. Так, наприклад, здійснюються
дослідження з метою оцінки опромінення населення радоном в житлах
[6-13], розробляються певні превентивні заходи при будівництві нових
споруд, а також в існуючих будівлях, спрямовані на зниження
концентрацій радону усередині приміщень [14-22].
На сьогодні вже виконано ряд робіт з розробки методологічної бази
забезпечення системності й уніфікованості вимірювань та
узагальнення перших результатів для України в цілому.
У ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН
України» створена методична і метрологічна база вимірів радону. На
базі «радонової атмосфери», яка була атестована як робочий еталон,
була розроблена і реалізована на практиці система гарантій якості
вимірів радону. Ефективність даної системи була підтверджена
процедурами звірення зі Шведським агентством радіаційної безпеки
(м. Стокгольм) і Національним інститутом радіаційного захисту Японії
(м. Чіба) [23].
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Аналізуючи результати цих робіт, можна відзначити наступне. На
основі ухвалених законів в країні створена нормативно-методична база
регулювання, проте вона недостатньо опрацьована (відсутні
керівництва, методичні вказівки, рекомендації тощо).
Так, не зважаючи на те, що розробляється комплекс превентивних
заходів, спрямованих на зниження концентрації радону при будівництві
нових будівель, система обов'язкового радіаційного контролю за
вмістом радону в приміщеннях при введенні в експлуатацію нових
будівель і споруд відсутня. Деклароване будівельниками проведення
досліджень радону не завжди відповідає дійсності.
Коригувальні дії зі зниження рівня радону в приміщеннях не
отримали належного поширення серед власників будинків. Низький
рівень інформованості населення не сприяє розвитку мотивації у
власників будинків, орендарів і покупців житла до вимірів рівня радону
і проведення коригуючих дій. Відсутня загальнонаціональна база даних
з найкращих практик застосування у будівельному бізнесі
превентивних заходів і коригувальних дій. Це створює труднощі при
оцінюванні реальної ефективності заходів, що проводяться, і
визначення оптимальних напрямів їх вдосконалення. Немає
достовірних даних про обізнаність з цією проблемою зацікавлених осіб
(лікарів, будівельників, учасників ринку нерухомості та ін.). Відсутні
офіційні кількісні оцінки радон-індукованого раку легень в країні
(першочергово, в радононебезпечних районах). Слабо розвинений
ринок «радонових послуг» (акредитовані послуги з радіаційних
вимірів).
Усе це, зрештою, не сприяє розвитку культури радіаційної безпеки
населення, спрямованої на чітке усвідомлення ризиків, пов'язаних з
радоном, і необхідності виконання заходів спрямованих на їх
зниження. Ці та інші проблеми ставлять на порядок денний питання
про вдосконалення і розширення напрямів діяльності зі зниження
радонової небезпеки.
Проте, як виявилось, необхідність вдосконалення програми робіт з
реалізації радонової стратегії не обмежується тільки вирішенням цих
проблем. Нові дані, накопичені за результатами епідеміологічних
досліджень [24-31], привели до розуміння того, що не існує порогу
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об'ємної активності (ОА), нижче за який радонове опромінення не
представляє ніякої небезпеки. Змінилася також і філософія
радіаційного захисту, яка була викладена МКРЗ в 2007 р. в Публікації
103. Ці обставини стали основою для розробки заходів (у світлі нових
підходів), щодо захисту населення від опромінення цим радіоактивним
газом. Вони викладені в керівництві Всесвітньої організації охорони
здоров′я (ВООЗ) щодо радону в приміщеннях [32], Публікації 126
МКРЗ [33] і керівництві МАГАТЕ (SSG 32) «Захист населення від
опромінення
радоном
і
іншими
природними
джерелами
випромінювання в приміщеннях» [34].
Таким чином, можна констатувати, що прийняття нових
рекомендацій ВООЗ, МКРЗ і МАГАТЕ, а також цілий ряд
перерахованих раніше невирішених проблем є об'єктивними
причинами вдосконалення радонової стратегії в Україні.
На підставі цього, пропонується комплекс заходів зі зниження
опромінення радоном населення країни. Їх суть полягає у формуванні
на основі міжвідомчої взаємодії чіткого і детального національного
плану дій відповідно до рекомендованого МАГАТЕ алгоритму [35].
При розробці заходів використані пропозиції Киселева С.М. і співавт.
[36].
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10.1. Організаційні заходи
Необхідність прийняття національного плану дій. Принципова
пропозиція з вдосконалення радонової стратегії полягає у вирішенні
питання на урядовому рівні щодо прийняття в нашій країні
національного плану дій. Відповідальність уряду за опромінення
населення радоном викладено в міжнародних основних нормах
безпеки МАГАТЕ [1]. Особливість національного плану може полягати
у пріоритетності зниження опромінення населення від дії радону, що
здійснюється в єдиному пакеті заходів з радіаційного захисту від усіх
природних джерел випромінювання.
Національний план дій зі зниження опромінення радоном
населення України. Надаємо коротку схему структури радонової
стратегії в Україні.
Структура радонової стратегії України
ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ
Пріоритет
області дій
Стратегічне
керівництво
Епіднагляд,
моніторинг і
оцінка, наукові
дослідження

Популяційний
рівень
Фінансові і ринкові
механізми
Зміна нормативної
бази

Профілактика та
укріплення
здоров´я

Заходи щодо
попередження,
надходження і
накопичення радону

Система охорони
здоров´я

Заходи з видалення
радону

Індивідуальний
рівень
Оцінка та
мінімізація
індивідуальних
ризиків

Виявлення та
ефективне
лікування

Запобіжні
заходи
Професійне
навчання та
інструктаж

Інформування
населення

Здоров´я в
різних умовах
соціального
середовища
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Після ухвалення рішення про розробку національного плану дій
(НПД) наступним кроком має бути розробка основних напрямів і
визначення національних органів, відповідальних за координацію робіт
з виконання НПД і реалізацію національної радонової стратегії в
цілому.
Формування національного плану дій. Як свідчить зарубіжний
досвід, цей процес займає досить тривалий період і також
регламентується урядовими рішеннями. Наприклад, для країн
європейського союзу рішення про формування національних планів дії
прийняте Директивою ЄС. Для його реалізації відведений 4-х річний
перехідний період, що передбачає відповідну адаптацію країнамичленами ЄС національних законів, регулюючі і адміністративні
документи [2].
У Швейцарії був визначений 2-х річний перехідний період (20122014 рр.) для формування нового законодавства у сфері захисту
населення від радону [3].
На підставі досвіду зарубіжних країн вітчизняний національний
план дій за своєю структурою повинен містити 3 етапи.
Перший етап – етап обґрунтування (приблизно 2-3 роки) повинен
передбачати заходи з розробки і адаптації нормативно-правової бази і
методичної документації до міжнародних рекомендацій, розробки
переліку першочергових заходів, а також оцінку необхідних
фінансових витрат державного і регіональних бюджетів. Приміром, в
Норвегії при визначенні витрат на реалізацію НПД була обґрунтована
економічна ефективність коригувальних дій, оцінена середня вартість
загальних витрат на обстеження і коригувальні дії для дитячих установ
і учбових закладів. Крім того, оцінена в 3 млн. норвезьких крон
вартість запобігання виникнення раку легень при зменшенні чинного
ліміту до 100 Бк·м-3 [4].
Другий етап – етап реалізації, (приблизно 5-7 років) повинен
передбачати виконання захисних заходів, а також індикатори, що
дозволяють періодично контролювати хід їх виконання. Приміром, в
Швеції індикатором стало зниження концентрації радону нижче за
рівень 200 Бк/м3 в усіх житлах до 2020 р., а в школах і дитячих садах –
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до 2010 р. [5]; у Швейцарії – зменшення за період 1994-2014 рр.
опромінення населення радоном у 2 рази тощо [3].
Третій етап – перспектива – (10 років) повинен передбачати
виконання перспективних заходів, націлених на досягнення
стратегічної мети – зниження випадків радон-індукованого раку легень.
В якості індикаторів мають бути вказані значення, встановлені на
основі критерію: «запобігання певній кількості виникнення раку
легень / зменшення опромінення до певного рівня (наприклад, до
100 Бк/м3)» у виявлених радононебезпечних територіях країни.
При визначенні національних органів, відповідальних за реалізацію
національного плану дій і національної радонової стратегії представляє
доцільним розглянути зарубіжний досвід.
За кордоном координація робіт з радонової проблеми покладалася
на одне з міністерств або відомств (як наприклад, в Чехії або Норвегії
[6, 4].) або на федеральний орган влади (як наприклад, в США і Канаді
[7, 8].). Ці органи державної влади наділялися повноваженнями, які
передбачали при виконанні національних планів дій здійснення
міжвідомчої взаємодії на основі розподілу відповідальності між
центром і регіонами. Ефективність взаємодії вважається ключовою
ланкою для досягнення позитивних результатів і до теперішнього часу
у ряді країн є предметом гострих дискусій при пошуку оптимальних
рішень у реалізації радонової стратегії [4].
На основі аналізу зарубіжного досвіду, є необхідним зробити
наступні пропозиції щодо визначення органів, відповідальних за
реалізацію національної радонової стратегії і координацію
національного плану дій в Україні.
Роль органу, відповідального за формування, координацію і
контроль виконання національного плану дій в Україні може бути
покладена на державний орган, відповідальний за проведення
державної політики в області охорони громадського здоров'я
(МОЗ України).
Доцільно розглянути питання про створення Урядової комісії з
радону (чи природних джерел випромінювання), яка повинна буде
виконувати функції координуючого і контролюючого органу з
реалізації радонової стратегії держави. До її складу можуть бути
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включені представники державних органів влади, відповідальних за
реалізацію державної політики в області громадського здоров'я,
радіаційного захисту, соціального забезпечення, охорони довкілля,
будівництва і житлово-комунального господарства, науки і освіти, а
також представники місцевого самоврядування.
Як показує зарубіжний досвід, до складу комісії доцільно включити
представників громадських організацій, профспілок, які є
зацікавленими сторонами у вирішенні радонової проблеми і ефективно
інформуватимуть населення про результати роботи, що проводиться.
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10.2. Удосконалення нормативно-правової бази
Нині в Україні існує певна нормативно-правова система
забезпечення радіаційної безпеки населення при дії природних джерел
випромінювання у виробничих і комунальних умовах.
Разом з тим, Публікація 126 МКРЗ (2014 р.) [1] і керівництво
МАГАТЕ «Захист населення від опромінення радоном та іншими
природними джерелами випромінювання» [2] внесли ряд принципових
змін в раніше існуючу стратегію захисту населення від радону.
Науковою основою цих змін стали дані епідеміологічних
досліджень, що свідчать про несприятливу дію радону при рівнях
близько 40 Бк/м3, характерних для середньосвітових значень ОА. Ці
дані змінили попередній підхід МКРЗ (Публікація 65) [3], при якому
заходи зі зниження радону в приміщеннях рекомендувалися тільки у
разі перевищення рівня дії, що створювало невірне уявлення про
безпеку дії нижче цього рівня.
Крім того, у відповідністі до нової системи радіаційного захисту,
викладеної в Публікації МКРЗ 103 [4], ситуація опромінення населення
радоном відноситься до ситуації існуючого опромінення. Принципи
регулювання цієї ситуації опромінення базуються на встановленні
референтних рівнів і застосуванні принципу оптимізації при прийнятті
і реалізації відповідних заходів захисту.
Суть цих заходів полягає в проведенні довготривалих заходів
спрямованих на зменшення концентрації радону в житлі шляхом
періодичного зниження рівнів втручання до можливих мінімально
досяжних значень.
Прийняті МКРЗ нові підходи до оцінки ризику, викладені в
Публікації 115 [5], вимагають детального перегляду вітчизняної
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системи гігієнічних вимог з обмеження опромінення населення
радоном і внесення на цій основі необхідних змін в чинні документи
національної нормативно-правової бази регулювання.
Необхідно також розглянути питання про основну нормовану
величину – еквівалентну рівноважну об'ємну активність радону
(ЕРОА). Вважаємо, що, доцільно перейти до нормування за
величиною, що використовується у більшості країн – середньорічною
ОА радону в повітрі замість прийнятої в нашій країні величини
середньорічної
ЕРОА,
яку
вкрай
складно
визначити
інструментальними методами. Використання величини середньорічної
ОА радону в нормуванні має свої переваги, оскільки дозволяє оцінити
її інструментально.
Вимагають обговорення підходи до оптимального співвідношення
обов'язкових і стимулюючих заходів у сфері захисту від радону в
існуючому житлі, а також при проектуванні, будівництві і здачі в
експлуатацію нових будівель.
Принципового вирішення вимагає питання про перехід від
нормативів до референтних рівнів. Відповідно до міжнародних
рекомендацій необхідно розглянути питання про встановлення
національного референтного рівня. Проте, для України, територія якої
характеризується різною радононебезпекою, слід окремо розглянути
питання про встановлення регіональних референтних рівнів,
першочергово для регіонів з підвищеними рівнями опромінення
населення природними джерелами.
Для підготовки пропозицій з вдосконалення нормативної бази
регулювання, що відповідає сучасним рекомендаціям і новій стратегії
радіаційного захисту від радону, доцільно створити робочу групу
експертів, яка б працювала під керівництвом Національної комісії з
радіаційного захисту населення України.
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10.3. Створення системи радонових досліджень
На національному рівні має бути побудована система
репрезентативних радонових обстежень з використанням інтегральних
методів виміру радону і створення карти концентрацій радону в
житлах. З цією метою потрібне створення міжрегіональних центрів з
питань радіаційної безпеки, які здатні здійснювати радоновы
обстеження і створювати базу даних та карти радонових зон.
Зрештою, вказані національні бази даних і карти дозволять
приступити до вирішення головної задачі – розробки Українського
атласу природної радіації, як це робиться в країнах ЄС [1], чи карти
радонових зон України для кожного району усіх регіонів.
Для реалізації цього завдання можна скористатися керівництвом
МАГАТЕ «Національні і регіональні обстеження концентрацій радону
в житлах: огляд методології і вимірювальної техніки» [2].
Враховуючи реальні економічні можливості нашої країни,
Український атлас або карту радонових зон можна розглядати як
орієнтир, у напрямі якого поетапно повинна збиратися інформація про
радонові обстеження на основі інтегральних методів виміру.
Проте наявність детального керівництва і навіть відповідної
техніки не дозволить досягти успіху в організації репрезентативних
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радонових обстежень без чіткого розподілу повноважень між
державним центром і регіонами.
Державний центр повинен здійснювати збір відомостей і науковометодичний супровід обстежень, для забезпечення яких можуть бути
використані створені в кожному регіоні регіональні центри з питань
радіаційної безпеки, як це виконано в Росії [3].
Представляється доцільним також залучити до цієї роботи
практичні установи і науково-дослідні інститути незалежно від їх
відомчої приналежності, що мають досвід робіт в області радіаційного
захисту від радону.
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10.4. Розробка корегуючих дій
Основна проблема, яка повинна отримати свій розвиток в
майбутньому, полягає в розробці ефективної системи заходів з
практичної реалізації основних положень, викладених в нормативнометодичних документах. Для досягнення цієї мети доцільно керуватися
рекомендаціями МАГАТЕ [1], суть яких можна коротко викласти таким
чином.
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По-перше, в країні, і особливо на регіональному рівні, має бути
налагоджений механізм вибору організацій, здатних впроваджувати
ефективні превентивні заходи і коригувальні дії, відповідно до
встановлених стандартів якості в області будівельного менеджменту.
З цього приводу як і раніше актуальним є включення теми «радон»
в учбові програми усіх будівельних спеціальностей (архітектори,
будівельники, будівельні інспектори та ін.) для забезпечення базовими
знаннями в області радонобезпеки, які потрібні при застосуванні
превентивних заходів і коригуючих дій.
По-друге, при здійсненні превентивних або коригувальних дій має
бути постійно налагоджений процес періодичної оцінки ефективності
радонозахисту будівель, здійснюваний технічними фахівцями, що
мають необхідний досвід. Враховуючи досвід європейських країн
[2, 3], доцільно передбачити, створення національної і регіональних баз
даних статистичного обліку радонобезпечних будівель, а також
«добрих практик» будівельних технологій.
Проблема вдосконалення превентивних заходів при будівництві
нових будівель і коригувальних дій, у вже побудованих спорудах
залежить від багатьох чинників, дослідження яких повинно стати
одним з провідних напрямів при формуванні стратегії національного
плану дій.
Суть полягає в необхідності зниження рівня концентрації радону в
усіх будівлях і приміщеннях до розумно досяжного низького рівня на
підставі використання принципу ALARA, що зрештою призведе до
зниження радон-індукованої смертності від раку легень. Це багато в
чому сприятиме посиленню уваги до проблеми радонозахисту будівель
не лише на рівні суб'єктів, але у окремих громадян.
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10.5. Підготовка кадрів та інформування населення
Реалізація в країні довготривалої радонової стратегії вимагатиме
від Міністерства освіти і науки України предметного розвитку системи
науково-освітнього напряму і підготовки кадрів в області радонової
проблеми.
Зважаючи на те, що зниження радонової небезпеки є не лише
проблемою радіаційного захисту населення, але і громадського
здоров'я, ця діяльність повинна здійснюватися в тісній співпраці,
першочергово, з Міністерством охорони здоров'я України,
Міністерством екології і природних ресурсів України, Міністерством
регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального
господарства України та ін.
У цілому розвиток системи підготовки кадрів має бути націлений
на розвиток наступних спрямувань:
 регулювання радіаційної безпеки населення при опроміненні
природними джерелами випромінювання, у тому числі радоном в
приміщеннях, на основі сучасних рекомендацій міжнародних
організацій;
 вимірювальні методи і засоби оцінки рівнів опромінення
населення радоном у будівлях;
 технології «радонового діагнозу» приміщення: оцінювання
реальних рівнів, джерел і шляхів надходження радону;
 оцінювання радонового потенціалу і картування територій;
 інформаційно-аналітичні системи формування баз даних;
 іноваційні технології в області превентивних заходів і
коригувальних дій, із забезпечення радонорезистентності будівель, а
також методів оцінки їх ефективності;
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 регулювання і контроль вмісту радіонуклідів у будівельних
матеріалах;
 епідеміологічні дослідження і достовірність оцінок ризику
радон-індукованого раку легень, виконаних на підставі теоретичних
розрахунків;
 оптимальні стратегії зниження радонової небезпеки на рівні
регіонів за критерієм витрати-ефективність.
Вказані напрямки розвитку системи освіти і підготовки кадрів
запропоновані, з урахуванням заходів, що реалізовуються у рамках
національних планів зниження опромінення населення від радону в
європейських країнах, США і Канаді. Вони мають бути оптимізовані на
підставі аналізу заходів, що проводяться у цій сфері в Україні.
Організація інформування населення і розвиток ефективних
комунікаційних технологій займає одне з ключових місць при
реалізації радонової стратегії, оскільки більшість заходів щодо
зниження активності радону в приміщеннях здійснюються за рішенням
власників будівель за рахунок власних ресурсів. Успіх у цьому напрямі
багато в чому визначається рівнем взаємодії державних органів влади,
зацікавлених осіб і населення.
Одним з кардинальних чинників, що впливають на активне
залучення населення до вирішення радонової проблеми, є діяльність
зацікавлених осіб. Це лікарі, екологи, юристи, архітектори,
будівельники, працівники комунальних служб, громадські діячі тощо,
які мають базові знання про радон. Активність цієї групи суспільства
визначається не лише її громадянською позицією, але і певною
мотивацією, викликаною, перш за все, прагненням до досягнення
успіху у своїй професійній діяльності.
Наприклад, лікар-пульмонолог, що професійно займається
проблемою зниження захворюваності і смертності від раку легень, для
досягнення успіху об'єктивно зацікавлений у роз'ясненні пацієнтам
впливу радону на ризик виникнення цього захворювання.
У цьому плані показовий зарубіжний досвід з залучення
зацікавлених осіб до вирішення цієї проблеми. Так, в США сучасний
етап реалізації радонової стратегії характеризується організацією тісної
взаємодії державних органів влади (Агентство з охорони довкілля,
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Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб, Міністерство житла
і містобудування) з рядом неурядових організацій, діяльність яких
координує Американська асоціація пульмонологів (ALA).
Під керівництвом ALA ці організації зосереджують свої зусилля,
при активній взаємодії з населенням, на відстежування процесу
реалізації пріоритетних напрямків радонової стратегії, здійснюють
вплив на ринок радонових послуг [1, 2].
Для України організація інформування населення про проблему
радону і розвиток ефективних комунікаційних технологій у цій сфері є
актуальним завданням, вирішенню якого в національному плані дій має
бути відведене пріоритетне місце.
У його вирішенні можна наслідувати рекомендації МАГАТЕ [3], у
яких викладена послідовність кроків від розробки перших базових
інформаційних листків про необхідність виміру радону, про зв'язок
рівнів радону в приміщенні з ризиками для здоров'я, включаючи
куріння, про реабілітаційні заходи – до створення довгострокової
комунікаційної стратегії і формування регіональних радонових центрів.
Зрештою, навіть користуючись вказаними рекомендаціями
МАГАТЕ, необхідно розуміти, що досягнення позитивних результатів в
усвідомленні населенням небезпеки опромінення радоном і
необхідності проведення захисних заходів своїми силами як для нашої
країни, так і для більшості зарубіжних країн є досить складним і
тривалим процесом.
Його динаміка багато в чому визначається не лише накопиченими
знаннями і досвідом в області зниження опромінення радоном, але і
сучасним рівнем культури радіаційної безпеки населення. Ці обставини
мають бути враховані при плануванні заходів з інформування
населення і розвитку ефективних комунікаційних технологій в
національному плані дій.
На закінчення слід зазначити, що надані пропозиції базуються на
сучасних рекомендаціях ВООЗ, МКРЗ і МАГАТЕ, а також
міжнародному досвіді в області реалізації національних радонових
стратегій. Ці пропозиції можуть служити основою для вдосконалення
діяльності державних органів влади щодо зниження опромінення
радоном населення України.
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Ця діяльність має величезну соціальну значущість, оскільки
спрямована на збереження здоров'я громадян України, а її успіх, як
показує світовий досвід, визначається офіційно сформульованою на
державному рівні позицією в області радонової проблеми.
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ПІДСУМКИ
Опромінення природною радіацією супроводжує все живе на Землі
з дня утворення всесвіту.
Людина, як і будь-який живий організм, постійно піддається
впливу природного опромінення, обумовленого наявністю в ґрунті,
повітрі, воді, харчових продуктах радіоактивних ізотопів природного
походження.
Порівняно недавно учені встановили, що найбільш визначальним
джерелом природного опромінення людини є радіоактивний газ радон
та продукти його розпаду.
Середньосвітова річна доза опромінення населення радоном
становить 1,26 мЗв, що складає 52,5% від усього природного
опромінення. В Україні річне опромінення радоном створює дозу
опромінення 2,4 мЗв, що в сумарній природній компоненті складає
69 %.
Інтенсивні епідеміологічні дослідження наслідків опромінення
населення радоном почали проводитись майже півстоліття тому назад.
В результаті були отримані докази, що підтвердили зв'язок
опромінення радоном з раком легень у опроміненого населення.
Було встановлено, що радон є другою провідною причиною смерті
від раку легень для тих, хто курить цигарки і першою для тих, хто не
курить.
Вивчення ситуації з радоном в Україні без сумніву є нагальною
задачею. Особливо ця проблема є актуальною для Запорізької області,
яка розташована на Українському кристалічному шиті, складеному
гранітами, збагаченими ураном і радієм, який розпадаючись дає
радіоактивний газ радон.
В монографії надані результати дослідження вмісту радону в
об’єктах довкілля в Україні і в Запорізькій області. Наводяться дози
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опромінення населення від радону і засоби зменшення впливу радону
на населення в приміщеннях.
Цією публікацією ми намагаємося привернути увагу громадськості
та наукової спільноти до проблеми радону в нашій країні, а також на
основі рекомендацій міжнародних організацій з проблем радіаційної
безпеки запропонувати комплекс протирадонових заходів щодо
захисту населення від радонової небезпеки, яка є проблемою не тільки
радіаційного захисту але і взагалі громадського здоров'я.

Вимірюваний
параметр

Спосіб відбору
проб

Метод реєстрації
сигналу

ОА радону

ОА радону

ОА радону

ОА радону

ООО «НТМЗащита»
м. Москва
«Genitron
Instruments»
(Німеччина)
«Saphimo GmbH»
(Німеччина)

«Saphimo GmbH»
(Німеччина)

РГА-04

AlphaGUARD
PQ 2000

AlphaGUARD
Mod.
PQ2000-M

AlphaGUARD
PQ 2000PRO

Пасивний

Пасивний
(активний із
спеціальною
повітродувкою)

Пасивний

1.1. Радонові монітори

Середня ОА радону
за час експонування

ООО «Група
компаній РЭИ»,
м. Москва

Примітка

Імпульсна
іонізаційна
камера з 3Вспектрометричною
обробкою

Те ж. Можливе
застосування для
перевірки робочих
засобів вимірів ОА
радону в повітрі

Те ж. Можливе
застосування для
перевірки робочих
засобів вимірів ОА
радону в повітрі

Безперервна зміна
ОА радону,
температури, тиску і
відносної вологості
повітря

ППД з електроста- Моніторинг радону
тичним осадженням Час безперервної
218
роботи не менше 7 діб
Po, 214Po

Плівковий
Нітроцелюлозна
трековий детектор плівка К-6, LR-115.
Термін експонування
до 3 місяців без
урахування фединга

1. Інтегральні засоби вимірів ОА і ЭРОА радону і торону в повітрі

Фірма /
країна

Трековий комплекс
ТРЕК-РЭИ-1,
ТРЕК-РЭИ-1М

Найменуваання
і тип

Основні типи засобів вимірів ОА і ЕРОА радону і торону в повітрі

Додаток 1
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SARAD
(Німеччина)

RTM-1668 /2200
(PPA-1688 /2200)

Радіометр радону
РРА-01М-01

Комплекс
вимірювальний для
моніторингу радону
«Камера-01»

SARAD
(Німеччина)

Radon Scout /
Radon Scout
Plus (РГА-1100 /
РГА-1100 Плюс)

Спосіб відбору
проб
Пасивний

Активний

Вимірюваний
параметр
ОА радону

ОА радону

Альфаспектрометрія

Імпульсна
іонізаційна
камера, альфаспектрометрія

Метод реєстрації
сигналу

ОА радону в
Активний (пасивний
повітрі приміщень,
з використанням
грунтовому
вугільних
повітрі і воді
адсорберів)

Сцинтиляційні
детектори
гамма- і бетавипромінювання

НТМ «Защита»
(Росія)

ОА радону,
ОА торону
в повітрі

Активний
ППД з електростаФільтр: АФА РСП 10 тичним осадженням
218
Po, 216Po

3.1. Засоби вимірів ОА радону і торону в повітрі

3. Засоби вимірів ОА радону і торону миттєвого типу

ЗАО НТЦ НИТОН
(Росія)

2. Квазіінтегральні засоби вимірів ОА радону в повітрі

Фірма /
країна

Найменуваання
і тип

Середня ОА радону в
повітрі приміщень за
1-6 діб. Середня ОА
радону в грунтовому
повітрі за 1-10 годин.
Питома активність
радону-222 у воді

Можливе
використання в якості
монітора радону

Безперервна зміна ОА
радону, температури,
тиску і відносної
вологості повітря

Примітка

Продовження додатку 1
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Фірма /
країна
НТМ «Защита»
м. Москва

НТМ «Защита»
м. Москва
ТОО «СОЛО»

ТОО «СОЛО ЛТД»
НТЦ «НИТОН»
ООО НТЦ
Амплітуда

Найменуваання
і тип

Радіометр радону
РРА-01М-03

Радіометр
«РАА-10»

Радіометр
РАМОН-01М

Радіометр
РАМОН-02

РАА-20П2
«Поиск»

РАА-3-01
«АльфаАЭ-РО»

Активний
Фільтр: АФА РСП 10

Спосіб відбору
проб

ЕРОА радону і
торону

ЕРОА радону і
торону

ЕРОА радону і
торону

ЕРОА радону і
торону, ОА аерозолів
ДПР і ДПТ

ЕРОА радону і
торону

Активний
Фільтр: АФА РСП 3

Активний
Фільтр: АФА РСП 3

Активний
АФА РСП 20

Активний
АФА РСП 20

Активний
АФА РСП 10

3.2. Засоби вимірів ЕРОА радону і торону

ОА радону,
ОА торону
в повітрі

Вимірюваний
параметр

Альфаспектрометрія

Альфаспектрометрія

Кремнієвий ППД

Альфаспектрометрія

ППД

ППД з електростатичним
осадженням
218
Po, 216Po

Метод реєстрації
сигналу

Є можливості:
- оцінки коефіцієнта
рівноваги;
- роботи в режимі
монітора до 14 діб;
контролю температури
навколишнього повітря

Є можливість оцінки
коефіцієнта рівноваги

В якості робочого
еталону призначений для
перевірки робочих
засобів вимірів

Додатково вимірювані
параметри: температура,
тиск і відносна вологість
повітря. Можливе
використання в якості
монітора радону

Примітка

Продовження додатку 1
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Додаток 2
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА РОДОВИЩА МІНЕРАЛЬНИХ
(РАДОНОВИХ) ВОД

КАТЕГОРІЯ III. Мінеральні води, виділені за специфічними
(фізичними) властивостями

[Росія]-1; 2; 3; 5; 6;
7,1; 7,3;7,4; 8

10

[Росія]-1; 2; 3; 5; 6;
7,1; 7,3; 7,4; 8

III-a (б-рад.)-A1Kb-6

III-a 11 (б-рад.)-A10Ka-в

-

Rn-995-1136

222

Rn-370-395

HCO391
Ca58 Mg39
HCO3 47 Cl 24
Ca65 Mg19

222

0,63
1,3

2
3
4 5
6
7
8
9
Слабо
1.Полонне
радонова
(Хмельницька)
гідрокар2.Ліповський
бонатна
(Росія)
(гідрокарбо[Ліповський
натно(Росія)]
хлоридна,
гідрокарбонатно-сульфатна)
різного
катіонного
складу
низько мінералізована
Група в. Маломінералізовані слаборадонові (до 1480 Бк∙дм 3)
Слабо
1.Немирівський
радонова
(Вінницька)
різного
2.[Пятигорськи
іонного
й радоновий-3
складу
(Росія)]

зовнішнє

Призначення
і покази до
застосування

внутрішнє

Шифр води

Біологічно активні компоненти.
Газовий склад (мг∙дм3),
температура (ºС)

Формула
Курлова

Мінералізація, г∙дм3

Характерні представники

Тип
мінеральної
води:
1.Український
(область).
2.Країни СНД
(країна).
3.Інших країн
(країна).
[близькі за
типом води
надаються в
дужках]

Полонська

102

101

1

Назва води,
підвиду,
класу,
підкласу,
групи
мінеральних вод

Немирівська[В]

Номер типу води

ВИД 11. ВОДИ РАДОНОВІ
Підвиди а. Монокомпонентні
Класи А1, А2, А6, А10. Різного аніонного складу
Підкласи Ка-і. Різного катіонного складу
Группа б. Низькомінералізовані слаборадонові (до 1480 Бк∙дм3)
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-

III-a 11 (б-рад.)-A1 Kb-б

Rn-14807400

222

HCO395
CA69Mg26

0,6

Клас А1. Гідрокарбонатні
Підклас Кb. Кальцієво-магнієві
Група б. Низькомінералізовані високорадонові (>3700 Бк∙дм3)
Високо
1.Хмельницький
радонова
-II (Вінницька)
гідрокарбо- 2.Увільдинський
натна
(Росія)
кальцієвомагнієва
ниькомінералізована

[Росія]-1; 2; 3; 5; 6;
7,1; 7,3; 7,4; 8

[Росія]-1; 2; 3; 5; 6;
7,1; 7,3; 7,4; 8

10

[Росія]-1; 2; 3; 5; 6;
7,1; 7,3; 7,4; 8

III-a 11 (б-рад.)-A1 Kb-б
III-a 11 (б-рад.)-A6 Ka-в

-

Rn- 740-2960

222

Rn-1561

222

HCO3 94
Ca65 Mg24

SO439 HCO33Cl24
Ca58 Mg14 Na13

0,7
1,1

Новоград-Волинська

Дільниця «Курортна»

2
3
4 5
6
7
8
9
Група б. Низькомінералізовані слаборадонові (1480-3700 Бк∙дм3)
Середньо
1.Хмельницьки
радонова
й1.(Вінницька)
гідрокарбо
2.Кісегачський
натна
(Росія)
(гідрокарбо
[Кісегачський
нат-но(Росія)]
сульфатна)
кальцієвомагнієва
(кальцієва)
низькомінералізована
Група в. Маломінералізовані середньорадонові (1480-3700 Бк∙дм3)
Середньо
1.Новоградрадонова
Волинський
різного
(Житомирська)
іонного
2.[Пятигорський
складу,
радоновий-2
маломіне(Росія)]
ралізована

Дільниця «Голодьки»

105

104

103

1

Примітка: Класифікація мінеральних вод України. ред. акад. НАН України
Шестопалов В.М. – К., 2003. – 121 с
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