
109murator 12 2009

budowa i remont

Co jakiś czas pojawiają się informacje o szkodliwym działaniu radonu. Rzeczywiście, ten gaz 
jest niebezpieczny, ale tylko wtedy, gdy dostanie się do wnętrza budynku i jego stężenie 

będzie dość wysokie. Dlatego budując lub remontując dom, warto zadbać o to,  
by ograniczyć lub uniemożliwić mu dostęp do środka i nie pozwolić mu gromadzić się w nim. 

– jak się przed nim chronić

Tekst dr Krzysztof Kozak, Anna Śmiałek

Ż
yjemy w środowisku, które 
wykazuje naturalną promie-
niotwórczość. Większość  
substancji promieniotwór-

czych nie tylko od zawsze działa na lu-
dzi, ale też nie wywołuje żadnych niepo-
żądanych skutków. Tylko nieliczne mogą 
nam zaszkodzić. Jedną z nich jest radon. 
Warto wiedzieć, jak zapobiegać negatyw-
nym skutkom jego oddziaływania. 

Naturalna 
promieniotwórczość 
środowiska
Promieniotwórczość jest błędnie koja-
rzona wyłącznie z działalnością czło-
wieka. Termin ten zazwyczaj przywo-
dzi na myśl działania militarne (bom-
ba atomowa) lub energetykę jądrową. 
Tymczasem mamy do czynienia 

również z promieniowaniem natural-
nym – gdy samorzutnie następuje  
przemiana jądra atomu pierwiastka 
promieniotwórczego, w wyniku której  
emituje ono cząstkę a (jądro helu), 
elektron (promieniowanie b) lub falę  
elektromagnetyczną (promieniowa-
nie g). Pierwiastki takie znajdują się 
w glebie, skałach, powietrzu i wodzie. 
Są obecne w minerałach przyswaja-
nych przez zwierzęta, rośliny i używa-
nych do produkcji materiałów budow-
lanych. Są także syntezowane w at-
mosferze i przenikają do hydrosfery 
na skutek reakcji składników atmosfe-
ry z promieniowaniem kosmicznym. 
Dostają się również do środowiska 
wskutek przemysłowej działalności 
człowieka (na przykład podczas wy-
dobywania rud uranu lub spalania 
węgla zawierającego także pierwiastki 
promieniotwórcze). 

Nuklidy ulegające rozpadowi promienio- 
twórczemu noszą nazwę izotopów pro-
mieniotwórczych albo radioaktywnych. 
Pierwiastki te, wysyłając promieniowa-
nie, powodują powstawanie jonów do-
datnich i ujemnych, dlatego też jest ono 
nazywane jonizującym. Jednostką ak-
tywności izotopu promieniotwórczego 
jest bekerel (Bq) oznaczający jeden roz-
pad izotopu w ciągu jednej sekundy. 
Człowiek od początku swojego istnie-
nia jest poddawany oddziaływaniu pro-
mieniowania jonizującego docierają-
cego zarówno z kosmosu (tak zwane 
promieniowanie kosmiczne), jak i ze 
skorupy ziemskiej. 

Bez względu na to, czy dom ma być podpiwniczony, czy nie, gdy budowany jest na terenach, na których występuje radon, konieczne jest dokładne  
zaizolowanie nie tylko fundamentów, ale też stropu czy podłogi na gruncie. Można do tego użyć dwóch warstw papy (najlepiej przeznaczonej 
do ochrony antyradonowej) albo folii lub mas uszczelniających
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Zawiera ona wiele naturalnych pier-
wiastków promieniotwórczych. 
W tworach geologicznych Ziemi wy-
stępują do dzisiaj izotopy promienio-
twórcze, których okres półrozpadu 
(T1/2) jest porównywalny lub dłuższy 
od wieku Ziemi (4,5 miliarda lat).
Promieniowanie jonizujące w normal-
nej sytuacji (gdy nie ma awarii elek-
trowni jądrowej) nie stanowi zagroże-
nia dla zdrowia, szczególnie w porów-
naniu z tym, którego przyczyną może  
być skażenie środowiska substancjami  
chemicznymi. Jednak z powodu  
efektu synergicznego w pewnych  
okolicznościach może ono mieć duże 
znaczenie. 
Statystyczny Polak otrzymuje rocznie  
ze wszystkich źródeł promieniowania  
dawkę równoważną mniej więcej 
3 mSv (milisiwert) – prawie 80% po-
chodzi ze źródeł naturalnych. Z tego 
blisko 1,5 mSv to wpływ radonu. 

Występowanie i działanie 
radonu
Źródłem radonu – jedynego gazowego,  
naturalnego pierwiastka promienio-
twórczego – jest rad zawarty w skorupie 
ziemskiej i powstający w szeregu prze-
mian promieniotwórczych z uranu.  
Radon jest najcięższym gazem szlachet-
nym, nie wchodzi w reakcję z innymi 
związkami. Jest też niewidoczny, nie ma 
zapachu ani smaku. Dobrze rozpuszcza 
się w wodzie i innych cieczach. Rozpada  
się z okresem półrozpadu T1/2 = 3,8 
dnia, tworząc tak zwany szereg krótkoży-
ciowych pochodnych rozpadu radonu  
(między innymi izotopy polonu 218Po 
i 214Po oraz ołowiu 214Pb), które także 
są promieniotwórcze. 
Radon nie wpływa bezpośrednio na nasz 
organizm. Dopiero jego krótkożyciowe 
pochodne, które łączą się z aerozolami 
i wnikają do układu oddechowego,  
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia  

– oczywiście tylko w przypadku występo-
wania wyższych stężeń radonu (rzędu ty-
sięcy bekereli w 1 m3), a w konsekwencji  
jego pochodnych w pomieszczeniach, 
w których spędzamy większość czasu. 
Skoro tak wiele pierwiastków promienio- 
twórczych występuje w przyrodzie, to 
dlaczego właśnie radon ma być najbar-
dziej niebezpieczny? Decydują o tym 
jego właściwości fizyczne – to jedyny ga-
zowy (a więc mogący migrować ze skał 
i z gleby ku powierzchni) pierwiastek 
promieniotwórczy. Na dodatek to najdłu-
żej żyjący izotop. Jego pochodne związa-
ne z pyłami obecnymi w powietrzu osa-
dzają się na błonie śluzowej nosa, gardła,  
krtani (wolne atomy) oraz w płucach 
(atomy związane) i mogą powodować 
choroby nowotworowe. Dawka, która ku-
muluje się w płucach, zależy między in-
nymi od stężenia radonu we wdychanym 
powietrzu, szybkości oddychania, obsza-
ru płuc, w którym cząsteczki są zgroma-
dzone, szybkości ich usuwania (co zależy 
od średnicy i gęstości cząsteczek).  
Poza tym pochodne radonu nie groma-
dzą się jednolicie w układzie oddecho-
wym – głębokość wniknięcia cząsteczki 
zależy od jej rozmiarów. 
Radon w atmosferze pochodzi głównie 
z gleby, gdzie jego stężenie sięga tysięcy 
bekereli na 1 m3. W powietrzu ulega roz-
rzedzeniu, więc jego stężenie znacznie 
spada. Wielkość ekshalacji (wydobywa-
nia się) radonu z gruntu zależy od miej-
sca (rodzaj gleby, geologia podłoża) oraz 
od warunków atmosferycznych (ciśnie-
nie, siła i kierunek wiatru, wilgotność, 
obecność pokrywy śnieżnej itp.). W Pol-
sce pierwiastek ten występuje przede 
wszystkim w Sudetach i na Przedgórzu 
Sudeckim, w miejscach istnienia masy-
wów granitoidalnych i skał metamorficz-
nych o zwiększonych zawartościach ura-
nu i toru. Drugim obszarem dużego wy-
stępowania radonu jest Górny Śląsk, 
a przede wszystkim jego zagłębie wę-
glowe. Oprócz granitów duże ilości tego 
pierwiastka mogą zawierać łupki ilaste 
i fosforyty. Średnie stężenie radonu w po-
wietrzu na terenie kraju utrzymuje się  
na poziomie do 10 Bq/m3, natomiast 
w budynkach mieszkalnych wynosi 
od kilku do ponad 1000 Bq/m3.

Źródła radonu w domu
Do budynku może on wnikać z gleby 
i powietrza, materiałów budowlanych, 
wody oraz z gazu ziemnego. 

Udział różnych źródeł promieniowania w dawce rocznej*
kosmiczne 8%radioterapia 4%

wewnętrzne 
11%

radon 54%

żywność 3% zewnętrzne 8%

medycyna  
nuklearna 11%

inne 1%

*na terenie Polski wynoszącej średnio 2,8 mSv

Drogi wnikania radonu do budynku

instalacja gazowa woda

szczeliny  
w podłożu

szczeliny  
w ścianach rury kanalizacyjne

szczeliny  
konstrukcyjne
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Jak wiadomo, radon w sposób naturalny  
gromadzi się w glebie o określonej 
strukturze geologicznej. Materiały bu-
dowlane są wytwarzane ze skał natural-
nych, dlatego zawierają również uran 
i tor, a w konsekwencji rad. 
Niektóre betony i fosfogipsy mają znacz-
nie większą zawartość radu niż inne  
materiały i zwiększają stężenie radonu 
wewnątrz budynków. Średnie stężenie 
radu w materiałach budowlanych wyno-
si około 100 Bq/kg. Małą aktywność  
wykazują drewno, naturalny gips,  
piasek i żwir. Tempo wydostawania się  
radonu ze ścian zależy od jej porowato-
ści (umożliwiającej dyfuzję), a także od 
zastosowanych uszczelnień powierzchni.  
Malowanie, gipsowanie czy tapetowanie  
może nawet pięciokrotnie zmniejszyć 
ilość radonu wydzielanego przez prze-
grody budowlane. Następnym ważnym  
źródłem są gleba i powietrze atmosfe-
ryczne. Ilość radonu pochodzącego 
z gleby zależy od parametrów samego 

podłoża oraz konstrukcji budynku.  
Betonowa podłoga może dziesięcio- 
krotnie zmniejszyć przenikanie gazu  
do wnętrza budynku. Jednak mimo to 
radon z gleby może poważnie podnosić 
jego stężenie – zwłaszcza w piwnicach. 
Źródłem radonu może być też woda. 
W Polsce woda pitna ma stosunkowo 
małą jego zawartość. Najwyższe w kraju 
stężenie występuje w źródle mineral-
nym w Świeradowie. 
Gaz ziemny lub inny spalany w miesz-
kaniach również przyczynia się do 
wzrostu skażenia budynku. Ale te dwa 
ostatnie źródła stanowią najmniejsze 
zagrożenie dla człowieka.
Radon jest znacznie cięższy od powie-
trza i powinien pozostać w przyziem-
nej warstwie. Podstawowym powodem 
przedostawania się tego gazu do do-
mów jest nieznaczna różnica ciśnień 
pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem  
– ciśnienie wewnątrz jest o kilka pa-
skali niższe niż na zewnątrz budynku. 
Pierwszym powodem powstawania  
tego zjawiska jest działanie w domu 
urządzeń „wypompowujących” powie-
trze na zewnątrz, na przykład kanali-
zacji lub wentylacji. Drugim – nagrza-
nie domu. Cieplejsze powietrze jako 
lżejsze i bardziej rozrzedzone wywołu-
je mniejsze ciśnienie. W dodatku uno-
szące się ciepłe powietrze działa jak  

pompa ssąca, wyciągając radon z niż-
szych pomieszczeń i z gleby, a także 
ze ścian zewnętrznych budynku. W ten 
sposób radon zbiera się w mieszkaniu, 
zwiększając promieniowanie, na które 
narażony jest człowiek. 
Budowa domu wymaga też dotarcia 
do głębszych warstw gleby, w których 
stężenie radonu jest znacznie wyższe 
niż tuż pod powierzchnią. Drogi wni-
kania radonu do wnętrz to:
•  pęknięcia i szczeliny wylewki  

betonowej;
•  luki i szpary konstrukcyjne  

w budynku;
•  pęknięcia w ścianach mających  

bezpośredni kontakt z podłożem;
•  szczeliny w ścianach;
•  nieszczelności wokół rur kanali- 

zacyjnych.
Czynniki wpływające na stężenie 
radonu w pomieszczeniach to między 
innymi stopień szczelności oraz wenty-
lacja (naturalna lub wymuszona).  
Wietrzenie powoduje znaczny jego 
spadek. Znaczenie ma także pora roku.  
Latem wyższa temperatura chroni  
przed wydostawaniem się radonu 
z podłoża, zimą zaś tworzą się strefy  
jego podwyższonego wydzielania. 
W domu na obecność radonu najbar-
dziej narażone są kuchnie i łazienki, 
najmniej sypialnie, bo najczęściej są 
ulokowane na piętrze. 
Na wyższych kondygnacjach maleje  
wpływ radonu docierającego z podło-
ża, a większego znaczenia nabierają 
materiały, z jakich wykonane są ściany  
i stropy budynku oraz rodzaj ich wy-
kończenia.
Szczególnie radioaktywne są wszelkie  
surowce pochodzenia przemysłowego:  
lotny popiół, żużel, fosfogips i beton. 
Zawierają one stosunkowo dużo pier-
wiastków promieniotwórczych z ra-
dem na czele (a z rozpadu radu po-
wstaje przecież radon). 
Zgodnie z prawem wszystkie materia-
ły budowlane, zarówno konstrukcyjne  
(betony, cegły, pustaki, wylewki), jak 
i wykończeniowe (płytki ceramiczne, 
podłogowe, artykuły ceramiczne),  
powinny być badane pod kątem za-
wartości naturalnych pierwiastków 
promieniotwórczych (głównie radu).  
Pomiary stężeń naturalnych izotopów 
promieniotwórczych są przeprowadza-
ne w laboratorium za pomocą spektro-
metru promieniowania gamma.  

B ardzo dużo, bo aż około 80% czasu spędza-
my w budynkach. Ważne jest więc, by były 

one zdrowe i byśmy byli w nich jak najmniej nara-
żeni na promieniowanie jonizujące. Dlatego wpro-
wadzono normy określające maksymalne dopusz-
czalne zawartości naturalnych pierwiastków promie-
niotwórczych w materiałach budowlanych – 226Ra, 
228Th i 40K. Dopuszczalne stężenie radonu w po-
wietrzu w pomieszczeniach mieszkalnych określało 
„Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki 
z 7 lipca 1995 r. w sprawie dawek granicznych pro-
mieniowania jonizującego i wskaźników pochod-
nych określających zagrożenie promieniowaniem 
jonizującym” (Monitor Polski z 1995 r. nr 35, poz. 
419). Wynosiło ono 400 Bq/m3, a dla budynków 
wybudowanych po 1 stycznia 1998 roku normy 
zostały zaostrzone do 200 Bq/m3, co było zgodne 
z przepisami obowiązującymi obecnie w większości 
krajów i zalecaniami UE. Zarządzenie to implikowało 
konieczność wykonywania badań mających na celu  
wyszukiwanie domów, w których dopuszczalny 
poziom radonu jest przekroczony, jak również  

Co mówią normy i przepisy

określenia metody pozwalającej na przewidywanie,  
czy na danym terenie można stawiać domy. Do 
pomiaru stężenia radonu w pomieszczeniach miesz-
kalnych obligują także przepisy prawa budowla-
nego, a w szczególności § 313 ust. 2 rozporządzenia 
ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r.  
nr 75, poz. 690 z późn. zm.). W Polsce nie ustalono 
dotychczas wartości granicznej dla radonu w wodzie 
pitnej, dlatego przy opracowywaniu wyników przyj-
muje się umownie jako poziom referencyjny wartość  
100 Bq/l (zalecany przez prawo unijne). Pewne 
regulacje dotyczące promieniowania naturalnego 
wprowadza także rozporządzenie Rady Ministrów 
z 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących  
zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych  
w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach  
przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, 
a także w odpadach przemysłowych stosowanych  
w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izoto-
pów (DzU z 2 stycznia 2007 r. nr 4, poz. 29). 

Źródła radonu w budynkach

Podłoże gruntowe 78%
Materiały budowlane 12%
Powietrze atmosferyczne 9%
Woda 0,2%
Gaz ziemny 0,6%

Źródło: United Nations Scientific Commitee on Effects  
of Atomic Radiation UNSCEAR 1988
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Dostarczona próbka po zmieleniu i wy-
suszeniu jest umieszczana na detek-
torze, który rejestruje promieniowanie 
gamma. Po analizie uzyskanego w trak-
cie pomiaru tak zwanego widma pro-
mieniowania gamma można określić 
stężenia izotopów potasu, radu i toru 
oraz wyliczyć wskaźniki aktywności f1 
i f2, które decydują o dopuszczeniu ba-
danego materiału do użytku.

Badania kontrolne
W wielu krajach przed rozpoczęciem bu-
dowy kontroluje się tak zwany potencjał 
radonowy terenu. W tym celu mierzone 
jest stężenie naturalnych izotopów pro-
mieniotwórczych w gruncie, stężenie ra-
donu w powietrzu glebowym i przepusz-
czalność gleby oraz ewentualnie stopień  
ekshalacji radonu z ziemi. Nawet na 
niewielkim obszarze mogą występować 
sprzyjające warunki dla migracji radonu 
z głębokich warstw geologicznych  
powodujące jego wysokie stężenie  

w budynku. Na typowej działce budow-
lanej o powierzchni 600 m2 należy wy-
konać pomiary stężenia radonu i prze-
puszczalności gleby w czterech-sześciu  
punktach, aby uzyskać wiarygodny  
wynik. Pomiar polega na umieszczeniu 
odpowiedniej sondy na głębokości od 
80 cm do 1 m pod powierzchnią gruntu 
i pobraniu próbki powietrza glebowego. 
Od wyników zależy decyzja o podjęciu 
budowy oraz wybór technologii.
Badanie stężenia radonu wewnątrz bu-
dynku jest proste i tanie – wykorzystu-
je się tu detektory śladowe, które zosta-
wia się w pomieszczeniu na jeden-sześć 
miesięcy. Pozwala to  na określenie śred-
niego stężenia radonu. W powietrzu  
atmosferycznym wynosi ono 5-10 Bq/m3.  
Przeciętne stężenie radonu wewnątrz 
budynków zostało oszacowane w Wiel-
kiej Brytanii na 20 Bq/m3, a w USA 
na mniej więcej 50 Bq/m3. W Polsce  
dokładne badania nie zostały przepro-
wadzone. 

Z tego powodu, gdy dom ma stanąć lub 
stoi na glebie zawierającej rad (a więc 
i radon), najlepiej jest założyć, że radon 
będzie przenikał do środka, i skorzystać 
z wszelkich możliwości zabezpieczenia 
się przed nim.
Sezonowa zmienność stężenia radonu 
charakteryzuje się powolnym wzrostem 
od lata do jesieni, kiedy to wentylacja 
grawitacyjna działa najsłabiej, a różnica  
temperatury między wnętrzem i zewnę-
trzem powoduje powstanie większej  
różnicy ciśnień, co z kolei skutkuje 
„wciąganiem” radonu do wnętrza.  
Skażenie radonem w zimie jest śred-
nio o 30 Bq/m3 większe niż latem. 

Sposoby ograniczania 
stężenia radonu
Na stężenie radonu w domu ma wpływ 
jego usytuowanie oraz konstrukcja  
(fundamenty, podpiwniczenie, szczeli- 
ny w budynku itp). Cechy te decydują 
o tym, czy stanie się on pułapką dla  

Zasady uszczelniania fundamentów na terenach  
zagrożonych radonem

ściana nośna terakota

okładzina klinkierowa

styropian strop

styropian

1 Budynek podpiwniczony

piasek

tynk

bloczki betonowe

papa przeciwradonowa

beton zbrojony

bloczki fundamentowe

grunt

styropian

2  Budynek niepodpiwniczony

papa antyradonowa

ława fundamentowa

wylewka betonowa

terakota

beton zbrojony

Podłogę na gruncie dobrze jest izolować 
dwiema warstwami folii hydroizolacyjnej 
lub papy

fot. M
ariusz Bykow

ski

W nieogrzewanej piwnicy potrzebna jest nie 
tylko izolacja termiczna rur. Konieczne jest 
również staranne uszczelnienie otworów 
w stropach, przez które prowadzona jest  
instalacja wodna, kanalizacyjna i gazowa

fot. W
iktor Greg
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radonu, czy nie. Ważna jest też liczba 
kondygnacji – największe zagrożenie 
jest na najniższej, a najmniejsze na naj-
wyższej (gaz ten jest kilkakrotnie cięż-
szy od powietrza, co powoduje jego 
opadanie). Dlatego pomieszczenia  
na piętrze lub poddaszu zwykle są  
bezpieczniejsze niż te na parterze  
budynku niepodpiwniczonego.
Uszczelnienie wszelkich pęknięć  
zarówno w fundamentach, jak i w miej-
scach przyłączy powoduje znaczny 
spadek stężenia radonu wewnątrz  
domu. W przypadku usytuowania  

budynku na terenie o średnim bądź 
wysokim potencjale radonowym stosu-
je się różne techniki redukcji jego stę-
żenia. Ideą jest wyrównanie ciśnienia 
wewnątrz budynku z ciśnieniem atmo-
sferycznym, co zmniejsza występowa-
nie tak zwanego efektu kominowego, 
czyli zasysania radonu do wnętrza.  
Inne metody to specjalne systemy 
wentylowania fundamentów lub uży-
wanie folii antyradonowych bądź no-
wych przeznaczonych do tego pap.
Można je stosować zarówno na etapie  
budowy, jak i w istniejących obiek-
tach. Radon jako izotop gazowy moż-
na łatwo usunąć, stosując odpowied-
nią wentylację. Dobór systemu wen-
tylacji w istniejącym budynku zależy 
od jego konstrukcji, liczby kondygna-
cji oraz budowy ciągów komunikacyj-
nych wewnątrz obiektu, głównie od 
połączenia części mieszkalnej z piw-
nicą lub pomieszczeniami mającymi 
bezpośredni kontakt z podłożem. 

Jednak najskuteczniejszym sposobem 
ochrony przed promieniowaniem jonizu-
jącym radonu i jego pochodnych jest od-
powiednia izolacja fundamentów. Przed 
wnikaniem tego gazu dobrze chronią fo-
lie z polietylenu o wysokiej gęstości pro-
dukowane w procesie walcowania i sta-
bilizowane przeciwko promieniowaniu 
UV 9 grubości 3 mm. Takie właściwości 
mają również samoprzylepna (na zimno)  
folia bitumiczna oraz gruba powłoka  
bitumiczna z modyfikowanego tworzywa 
sztucznego, a także szkło piankowe.  
W grupie produktów izolacyjnych chro-
niących przed radonem pojawiły się 
ostatnio mineralna zaprawa hydroizo-
lacyjna oraz papy BIKUTOP Swisspor 
i Fundament Antyradon Szybki Profil 
SBS Icopal. Pomagają w tym także wy-
prawy i farby hydrofobizujące, zaprawy  
bezskurczowe i ekspansywne masy 
uszczelniające. To, czy produkty te stano-
wią prawdziwą barierę dla radonu,  
powinno być potwierdzone badaniami, 
których świadectwa może poznać klient. 
Podobnie jest z materiałami ściennymi. 
Znaczenie dla stężenia gazu ma również  
strona budynku. W pomieszczeniach  
od strony zawietrznej stężenie radonu 
jest wyższe niż po stronie nawietrznej.  
Wiatr wtłacza do wnętrz powietrze  
o małym stężeniu radonu, natomiast  
do pomieszczeń od strony zawietrznej 
wciskane jest powietrze skażone tym ga-
zem – z przewietrzanych w ten sposób 
wnętrz. Chcąc zapobiec temu procesowi, 
warto zastosować wentylację nawiewno- 
-wywiewną, czyli mechaniczną. 
W tym kontekście istotne znaczenie ma 
też częste wietrzenie pomieszczeń, po-
nieważ wpływa na obniżenie poziomu 
radonu, nawet do poziomu panującego 
na zewnątrz. Okazuje się, że zamknięcie 
okien nawet na kilka godzin powoduje  
znaczny wzrost jego stężenia. Warto przy 
tym wiedzieć, kiedy wietrzyć. Otóż stę-
żenie radonu waha się w ciągu roku 
i w ciągu doby. Dobowe wahania mogą 
być nawet dziesięciokrotne. Zazwyczaj 
maksymalne stężenie występuje nocą 
i wczesnym rankiem, a minimalne w po-
łudnie. Zatem najlepiej spać przy uchy-
lonym oknie i dokładnie wietrzyć po-
mieszczenia zaraz po przebudzeniu. 
Wykończenie mieszkania ma również 
wpływ na zmniejszenie przenikania ra-
donu ze ścian do wnętrza pomieszczeń. 
Chroni przed nim pokrycie ścian tapetą, 
boazerią lub pomalowanie farbą. 

Stężenie Ra w niektórych materiałach budowlanych [Bq/kg]

Rodzaj surowca Stężenie średnie Przedział stężenia
Pochodzenia naturalnego
Glina 46 25-78
Gips 16 2-36
Wapień 16 3-32
Piasek 7 2-17
Drewno znikome
Pochodzenia przemysłowego
Fosfogips 308 41-620
Popiół lotny 122 38-229
Żużel wielkopiecowy 113 39-351
Beton lekki 83 26-147

Stężenie radu (Ra-226) w glebie w Polsce

<300 Bq/kg

300-500 Bq/kg

500-700 Bq/kg

>700 (maksymalnie 
1020) Bq/kg

Źródło: www.chemfan.pg.gda.pl, serwis Politechniki Gdańskiej

Źródło: Atlas radiologiczny CLOR


