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DOKUMENTACYJNYCH I UDOSTĘPNIAJĄCYCH  

W artykule autor przedstawił stan wiedzy o występowaniu promieniowania jonizującego i jego źró-
dłach w obiektach podziemnych. Najważniejszym z tych źródeł jest radioaktywny gaz radon, zwłaszcza 
jego najdłużej żyjący izotop – 222Rn. Największe wartości stężenia aktywności 222Rn są notowane  
w obiektach podziemnych zlokalizowanych w obszarach zbudowanych ze skał bogatych w uran i rad oraz 
jednocześnie umożliwiających uwalnianie radonu ze struktury minerałów, w których się tworzy kosztem 
rozpadu jąder 226Ra, do przestrzeni porowej i szczelin. Na koncentrację tego gazu bardzo istotny wpływ 
ma wymiana powietrza (wentylacja) z atmosferą. Największe koncentracje notowane są w obiektach  
o bardzo utrudnionej wentylacji.  

W czasie prac eksploracyjnych w obiekcie podziemnym należy prowadzić pomiary screeningowe,  
a podczas prac dokumentacyjnych wskazane jest rozpoczęcie monitoringu stężenia radonu. W razie 
stwierdzenia stężenia aktywności 222Rn przekraczającego zalecane poziomy działania (od 500 do 1500 
Bq/m3) należy kontynuować monitoring w czasie prac udostępniających lub stosować dozymetrię osobistą 
pracowników. Należy także określić czas w ciągu doby oraz w ciągu roku, kiedy koncentracja radonu  
w obiekcie podziemnym jest najmniejsza i można wówczas wykonywać w nim niezbędne prace. Najsku-
teczniejszym sposobem ochrony przed promieniowaniem jonizującym jest skrócenie czasu pracy w obiek-
cie podziemnym i/lub uruchomienie wentylacji naturalnej lub mechanicznej. 

Z naukowego punktu widzenia bardzo interesujące jest opracowanie metodyki prac związanych z udo-
stępnianiem obiektów podziemnych jako inhalatoriów radonowych.  

1. Wstęp 

W czasie odkrywania obiektów podziemnych, bez względu na ich pochodzenie – 
naturalnych jaskiń, czy też zabytków i reliktów górnictwa lub techniki wojskowej (ka-
zamaty, podziemia fortyfikacji), a także innych obiektów – tuneli technicznych, syste-
mów piwnic, garaży podziemnych itp., na osoby wchodzące pod ziemię czyha wiele 
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niebezpieczeństw. Wiele z nich jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, przewidzieć lub 
ogarnąć naszymi zmysłami. Jednak istnieją i takie, które można rozpoznać tylko za 
pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych. Są więc one szczególnie niebezpiecz-
ne, gdyż często pozostają nieuświadomione, czego konsekwencją jest brak możliwości 
zabezpieczenia się przed ich niekorzystnym lub szkodliwym oddziaływaniem na nasz 
organizm.  
 Jednym z takich niebezpieczeństw czekających w podziemnym ukryciu na miłośni-
ków przygód, poszukiwaczy skarbów, czy naukowców z pasją jest promieniowanie 
jonizujące. W prawdzie wnętrze obiektów podziemnych jest doskonale chronione 
przed jonizującym promieniowaniem kosmicznym przez nadległe warstwy gleby  
i skał, jednak te same warstwy skał zawierają minerały pierwiastków promieniotwór-
czych, które są głównym źródłem promieniowania jonizującego w tych przestrzeniach. 
Najczęstszym źródłem promieniowania jonizującego w obiektach podziemnych są 
naturalne izotopy promieniotwórcze wchodzące w skład trzech naturalnych szeregów 
promieniotwórczych. Największe znaczenie spośród nich ma 222Rn – promieniotwór-
czy gaz, wraz z również radioaktywnymi produktami swojego rozpadu – izotopami 
polonu, bizmutu, ołowiu i talu. Źródłami promieniowania jonizującego są także pozo-
stałe izotopy z naturalnych szeregów promieniotwórczych, z których najważniejszymi 
są zwłaszcza izotopy uranu, toru i radu. Rzadziej takimi źródłami są pojedynczo wy-
stępujące izotopy promieniotwórcze, wśród których wymienić należy 40K oraz 14C  
i 87Rb. Pozostałe izotopy promieniotwórcze występujące w skałach skorupy ziemskiej 
zazwyczaj odgrywają marginalną rolę jako źródła promieniowania jonizującego. 
 Niewątpliwie jednak największą dawkę od promieniowania jonizującego w obiek-
tach podziemnych otrzymujemy od radonu, który zresztą jest również najistotniejszym 
źródłem tego promieniowania w ogóle. To radon, a przede wszystkim jego najtrwalszy 
izotop – 222Rn jest odpowiedzialny za około 50% rocznej wartości dawki, jaką od pro-
mieniowania jonizującego każdego roku otrzymuje statystyczny mieszkaniec naszej 
planety (Mazur & Kozak, 2006).  

2. Radon 

 Radon jest pierwiastkiem chemicznym o liczbie atomowej 86 i znajduje się  
w 6 okresie i 18 grupie (tzw. helowce – gazy szlachetne) układu okresowego pier-
wiastków chemicznych. Radon, o symbolu Rn, jest najcięższym gazem spośród helow-
ców, około 7,6 razy cięższym od powietrza atmosferycznego o przeciętnym składzie  
w warunkach normalnych. Radon jest gazem niepalnym, bezwonnym, pozbawionym 
smaku i zapachu, jest więc niewykrywalny ludzkimi zmysłami. Wszystkie jego 33 
izotopy są radioaktywne, a cztery spośród nich występują naturalnie w przyrodzie  
i należą do trzech naturalnych szeregów promieniotwórczych – uranowo-radowego 
(222Rn i 218Rn), torowego (220Rn – tzw. toron) oraz uranowo-aktynowego (219Rn – tzw. 
aktynon). Największe znaczenie w środowisku odgrywa przede wszystkim izotop 
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222Rn ze względu na swój najdłuższy okres półrozpadu, który wynosi 3,8224 doby. 
Jądra 222Rn ulegają samorzutnej przemianie jądrowej alfa, tzn. emitują w czasie rozpa-
du cząstkę alfa – jądro helu ( ), której towarzyszy także niskoenergetyczne pro-
mieniowanie gamma, a jądro 222Rn przechodzi w również promieniotwórcze jądro 
metalicznego 218Po. Dalsze przemiany jądrowe najpierw krótkożyciowych, a następnie 
długożyciowych izotopów polonu, bizmutu, talu i ołowiu stanowią kolejne źródła 
promieniowania jonizującego. Mogą one być transportowane z aerozolami, co bardzo 
często ma miejsce, zwłaszcza w obiektach podziemnych o dużej wilgotności względ-
nej, albo osadzają się, szczególnie chętnie, na rozwiniętych powierzchniach, np. dróg 
oddechowych, a zwłaszcza płuc (Miliszkiewicz, 1978; Cothern & Smith, 1987; Ciba  
i in., 1996; Mizerski, 1997; Przylibski, 2005).  

He4
2

 Jako gaz cięższy od powietrza, po wydostaniu się poprzez spękania i szczeliny ze 
skał, w których tworzy się na skutek rozpadu promieniotwórczego macierzystych jąder 
226Ra, 222Rn gromadzi się w atmosferze obiektu podziemnego, produkując także pro-
mieniotwórcze pochodne w czasie swojego rozpadu. Radon jest zapewne jednym  
z najbardziej „mobilnych” źródeł promieniowania, które dostarcza nowych źródeł pro-
mieniowania jonizującego. W obiektach podziemnych gaz ten gromadzi się, zwłaszcza 
jeśli obiekt taki ma ograniczoną wymianę powietrza z atmosferą (Przylibski, 2002, 
2005). Wówczas stężenie aktywności radonu może być porównywalne z jego stęże-
niem w powietrzu glebowym i z reguły waha się w zakresie od kilku tysięcy do nawet 
kilkuset tysięcy Bq/m3, podczas gdy jego stężenie w atmosferze rzadko przekracza 
zakres od kilku do kilkudziesięciu Bq/m3, a w budynkach mieszkalnych limity jego 
stężenia ustanawiane są w różnych państwach w przedziale od 100 do 600 Bq/m3 
(Przylibski, 2002, 2005, 2006). Limity stężenia radonu proponowane są również dla 
miejsc pracy zlokalizowanych poniżej powierzchni terenu, co dotyczy m.in. obiektów 
podziemnych funkcjonujących jako muzea, pomniki przyrody lub trasy turystyczne,  
a także magazyny, garaże, tunele techniczne i komunikacyjne, itp. Zwykle proponowa-
ne limity średniego rocznego stężenia w tego typu obiektach wahają się od 500 do 
1500 Bq/m3 (Przylibski, 2002, 2006). Wynika to z faktu uznania radonu w 1988 roku 
za karcynogen najwyższej I klasy przez Międzynarodową Agencję Walki z Rakiem 
(IARC) (Liniecki, 1997). Jest on odpowiedzialny za tworzenie się nowotworów płuc. 
Zgodnie z tzw. liniową teorią bezprogową (LNT – ang. line no-threshold theory) każ-
da, nawet bardzo mała dawka otrzymana od źródeł promieniowania jonizującego (np. 
radonu i jego pochodnych) niesie ze sobą skutki niekorzystne dla zdrowia człowieka,  
a duża dawka może być śmiertelna. Do chwili obecnej udowodniono ponad wszelką 
wątpliwość, że duże dawki są szkodliwe i mogą powodować śmierć, jednak wpływ 
małych dawek wciąż pozostaje trudny do zinterpretowania. Dlatego też nadal istnieją 
zwolennicy hipotezy zakładającej istnienie hormezy radiacyjnej. Zgodnie ze zjawi-
skiem hormezy radiacyjnej małe dawki promieniowania jonizującego nie tylko nie są 
szkodliwe, ale są stymulujące lub ogólnie pożyteczne dla organizmu. O hormezie pisał 
już Paracelsus w I połowie XVI wieku. W oparciu o hormezę radiacyjną współcześnie 
stosowane są medyczne zabiegi balneoterepeutyczne oraz antroterapia, odpowiednio  
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z wykorzystaniem wód radonowych i powietrza wzbogaconego w radon w inhalato-
riach i emanatoriach, często usytuowanych w dawnych sztolniach kopalni uranu lub  
w jaskiniach (Przylibski, 2005). Ilustrację teorii hormezy radiacyjnej oraz teorii LNT 
stanowi rysunek 1, przedstawiający zależność biologicznego skutku od dawki promie-
niowania jonizującego. 

 
Rys. 1. Zależność biologicznego skutku od dawki promieniowania jonizującego zgodnie z bezprogową 
hipotezą liniową (linia przerywana) i hipotezą hormetyczną (linia ciągła) (według Jaworowski, 1997).   

Deficyt czynnika (promieniowania jonizującego) – dawka mniejsza od D – powoduje objawy niedoboru. 
Małe dawki – pomiędzy D i T – poprawiają stan zdrowia. Dawki większe od T powodują skutki szkodliwe 

dla zdrowia. N – oznacza średnią dawkę pochodzącą od promieniowania naturalnego. Punkty D, T i N 
według Jaworowskiego (1997) reprezentują wartości szacunkowe 

Fig. 1. Dependence between biological effect from ionizing radiation dose according to line no-threshold 
theory (dashed line) and radiation hormezis theory (continuous line) (after Jaworowski, 1997). Deficit of 

the agent (ionizing radiation) dose less than D – causes symptoms of deficit. Small doses – between D and 
T – improve health. The doses greater than T causes effects harmful for health. N – means average dose 
coming from natural ionizing radiation. Points D, T and N according to Jaworowski (1997) represents 

estimated values 

 Radon jest niewątpliwie najważniejszym źródłem promieniowania jonizującego,  
a także daje początek tworzeniu się i rozprzestrzenianiu kolejnych źródeł promienio-
wania jonizującego w obiektach podziemnych. Szczególnie w obiektach o słabej wen-
tylacji i znikomej wymianie powietrza z atmosferą mogą gromadzić się duże koncen-
tracje radonu i jego promieniotwórczych pochodnych. Najbardziej uprzywilejowane są 
w tym względzie obiekty utworzone w skałach krystalicznych, o zwiększonej zawarto-
ści izotopów macierzystych dla radonu – uranu i radu. Do skał takich należą szczegól-
nie granity i ortognejsy, a także pozostałe granitoidy oraz porfiry. Także inne skały  
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o znacznym stopniu spękania i/lub porowatości mogą być źródłem radonu dzięki 
zwiększonej swobodzie transportu tego gazu poprzez szczeliny, pory i spękania, nawet 
wówczas gdy zawartość macierzystego 226Ra w skale nie jest bardzo duża. Skałami 
takimi mogą być polimiktyczne piaskowce, lessy, a także skały tworzące się w warun-
kach redukcyjnych, np. różnego rodzaju ciemne łupki i węgle. Wreszcie należy spo-
dziewać się zwiększonych koncentracji radonu w rejonach uskoków drożnych dla ga-
zów oraz stref tektonicznych lub stref wietrzenia, którymi transportowane są fluidy, 
mogące przenosić ze sobą radon. Fluidami tymi są z reguły wody podziemne oraz 
dwutlenek węgla. Największych wartości stężenia aktywności 222Rn należy spodziewać 
się oczywiście w podziemnych kopalniach uranu, ale także i innych rud metali, którym 
może towarzyszyć, niekoniecznie bogata, mineralizacja uranowa (Przylibski, 2005). 
Biorąc pod uwagę skrótowo przedstawioną geochemię radonu należy stwierdzić, że 
najbardziej perspektywicznymi pod względem dużych koncentracji radonu będą obiek-
ty podziemne Sudetów i Górnego Śląska, aczkolwiek duże wartości mogą być notowa-
ne także w obiektach o utrudnionej wymianie powietrza z atmosferą zlokalizowane  
w innych regionach Polski (Przylibski, 2002, 2005). 

3. Dyskusja 

 Obiekty podziemne, ze względu na możliwość wymiany powietrza z atmosferą, 
można podzielić na obiekty o wentylacji naturalnej, wywołanej zmianami temperatury 
i ciśnienia atmosferycznego, co pociąga za sobą uruchomienie odpowiednio konwek-
cyjnej lub adwekcyjnej wymiany powietrza, obiekty z wentylacją mechaniczną (wy-
muszoną) oraz obiekty odizolowane w sposób naturalny lub sztuczny (np. za pomocą 
śluz) od atmosfery. W każdym z tych obiektów występuje promieniowanie jonizujące, 
za które przede wszystkim odpowiada obecność radonu i jego pochodnych. Jednakże 
poziom stężenia aktywności 222Rn różni się znacząco w każdym z wymienionych ty-
pów obiektów podziemnych. Największe wartości stężenia aktywności radonu noto-
wane są w obiektach odizolowanych od atmosfery – jaskiniach lub rejonach opuszczo-
nych wyrobisk podziemnych odległych od szybów (wentylacyjnych) i sztolni mają-
cych bezpośredni kontakt z powierzchnią. Najmniejsze koncentracje tego radioaktyw-
nego gazu są notowane w obiektach podziemnych o intensywnej naturalnej lub wymu-
szonej wentylacji. Bardzo duże koncentracje radonu mogą być również spotykane  
w obiektach o naturalnej wentylacji w okresach, kiedy nie występują odpowiednio 
duże wartości gradientu ciśnienia i/lub temperatury pomiędzy atmosferą a wnętrzem 
obiektu oraz w przypadku wyłączenia lub awarii wentylacji mechanicznej. 
 Do chwili obecnej pomiary stężenia radonu prowadzone były przede wszystkim  
w obiektach podziemnych Sudetów, z tego też względu w dalszej części dyskusji po-
woływane będą wyniki badań z tego obszaru. Jako przykłady obiektów o dużym stop-
niu izolacji od atmosfery mogą posłużyć: Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie wyposażo-
na w odpowiednie śluzy wejściową i wyjściową w celu ochrony mikroklimatu i szaty 
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naciekowej oraz fragmenty ślepych wyrobisk w nieczynnej kopalni arsenu i złota  
w Złotym Stoku lub sztolni pouranowych w Kowarach. Notowane tam wartości stęże-
nia aktywności 222Rn sięgają kilku, kilkunastu, a sporadycznie nawet kilkuset tysięcy 
Bq/m3 (Przylibski, 1999, 2001, 2002, 2005). Obiektami o intensywnej naturalnej wen-
tylacji, potwierdzonej znacznymi wahaniami temperatury wewnątrz obiektu w ciągu 
roku, są m.in. sztolnie trasy turystycznej „Podziemne Fabryki Walimia” w Rzeczce 
oraz połączone piwnice należące do Podziemnej Trasy Turystycznej im. 1000-lecia 
Państwa Polskiego w Kłodzku. W obiektach tych stężenie aktywności 222Rn tylko spo-
radycznie osiąga wartość powyżej 500 Bq/m3, z reguły nie przekracza ono 100–300 
Bq/m3 (Przylibski, 1998, 2000, 2002). Maksymalne wartości stężenia aktywności ra-
donu w tego typu obiektach podziemnych związane są z okresowo ustającą konwek-
cyjną lub, rzadziej, adwekcyjną wymianą powietrza z atmosferą i sięgają wówczas od 
ponad tysiąca do kilku tysięcy Bq/m3 (Przylibski, 1998, 2000, 2002, 2005). Podobnie 
małe wartości stężenia aktywności radonu notowane są w obiektach wyposażonych  
w wentylację mechaniczną, np. Sztolnia Fluorytowa w Kletnie. Jednak nawet krótko-
trwałe wyłączenie wentylacji mechanicznej prowadzi do wzrostu stężenia aktywności 
radonu w tym obiekcie z poziomu rzędu kilkudziesięciu do około 400 Bq/m3 nawet do 
poziomu ponad 20 tysięcy, a sporadycznie nawet 30 tysięcy Bq/m3 (Przylibski i Fijał-
kowska-Lichwa, 2010). Oprócz intensywności wymiany powietrza z atmosferą należy 
podkreślić, że wielkość koncentracji radonu zależy w znacznym stopniu od typu skały,  
w której obiekt podziemny jest zlokalizowany i będzie ona zawsze większa w rejonach 
drożnych dla gazów stref tektonicznych oraz w rejonach występowania mineralizacji, 
okruszcowania, a zwłaszcza złożowych koncentracji rud metali (szczególnie jeśli jest 
to mineralizacja polimetaliczna), przede wszystkim rud uranu. 
 Szczególnie interesujące są głównie obiekty o dużych koncentracjach radonu, się-
gających kilku – kilkudziesięciu tysięcy Bq/m3, a to z dwóch powodów. Po pierwsze 
mogą stać się inhalatoriami, w których stosowana antroterapia stanie się magnesem 
przyciągającym kuracjuszy i turystów, tak jak to ma miejsce chociażby w Bad Gastein 
w Austrii i może przyczynić się do rozwoju gospodarczego danego rejonu. Po drugie 
duża koncentracja radonu może świadczyć o istnieniu ciekawej mineralizacji lub struk-
tur tektonicznych we wnętrzu takiego obiektu, jest także interesującym do rozwiązania 
problemem z zakresu ochrony radiologicznej. 
 W Polsce do chwili obecnej nie ma formalnych wytycznych, ani tym bardziej prze-
pisów prawa, odnośnie tworzenia inhalatoriów radonowych. Jest to więc temat otwar-
ty, dający szerokie możliwości badań. Natomiast względem ochrony przed promienio-
waniem jonizującym istnieją sformalizowane przepisy odnośnie obiektów podziem-
nych, zawarte w ustawie Prawo atomowe (Ustawa..., 2000). Niestety do chwili obecnej 
(od roku 2000) nie ukazały się przepisy wykonawcze do tej ustawy. Niemniej jednak  
w tym zakresie można skorzystać z wytycznych międzynarodowych. Według zaleceń 
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA, 1996) w miejscach pracy średnie 
roczne stężenie aktywności 222Rn nie powinno przekraczać 1000 Bq/m3, a według zale-
ceń Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP, 1993) nie powinno 
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ono przekraczać poziomu z zakresu od 500 do 1500 Bq/m3. Jeżeli zmierzona wartość 
stężenia aktywności 222Rn przekracza ustaloną wartość przyjętego poziomu działania  
(z zakresu 500–1500 Bq/m3), powinny zostać podjęte działania zmierzające do obniże-
nia koncentracji radonu poprzez poprawienie wentylacji takiego obiektu i/lub powinien 
zostać skrócony czas pracy w celu zmniejszenia dawki od promieniowania jonizujące-
go, którego źródłem jest radon i jego pochodne. Przede wszystkim jednak w obiektach 
tych powinien być wprowadzony monitoring stężenia radonu. W zależności od zano-
towanych wartości w trakcie pomiarów screeningowych (rozpoznawczych) w obiekcie 
tym powinno stosować się monitoring środowiskowy lub też dozymetrię indywidualną 
pracowników. W Polsce, wprost z ustawy „Prawo atomowe” (Art. 23), wynika ko-
nieczność oceny narażenia na promieniowanie jonizujące pochodzenia naturalnego 
pracowników lub ogółu ludności na podstawie pomiarów dozymetrycznych w środo-
wisku pracy, którym są: zakłady górnicze, jaskinie i inne miejsca pod powierzchnią 
ziemi oraz uzdrowiska. Dokładny opis działań jakie w tego typu obiektach podziem-
nych należy prowadzić zawiera raport IAEA (2003). 
 Przedstawione fakty skłaniają do refleksji odnośnie prac prowadzonych w obiek-
tach podziemnych w czasie ich eksploracji, dokumentacji i ewentualnego udostępnia-
nia. Zdając sobie sprawę z możliwości spotkania, zwłaszcza w obiekcie od dłuższego 
czasu pozbawionym kontaktu lub o bardzo ograniczonym kontakcie z atmosferą, 
znacznie zwiększonych koncentracji radonu, a co za tym idzie źródeł intensywnego 
promieniowania jonizującego, należy podjąć odpowiednie działania już w czasie prac 
eksploracyjnych. Jeśli są to prace zlecone przez jakąkolwiek organizację, organ samo-
rządowy lub inną instytucję, podmiot ten ponosi odpowiedzialność za skierowanie 
pracowników do prac na stanowisku powodującym narażenie na promieniowanie joni-
zujące z wszelkimi tego konsekwencjami prawnymi. W takich i w innych przypadkach 
niezwykle ważne jest przeprowadzenie pomiarów screeningowych (rozpoznawczych) 
stężenia aktywności radonu i dawki promieniowania jonizującego. Przenośne dawko-
mierze osobiste są dostępne w sprzedaży dla ogółu ludności, natomiast sprzęt do po-
miaru stężenia aktywności radonu posiadają jedynie wyspecjalizowane laboratoria  
w kraju, znajdujące się w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Łodzi, Lu-
blinie i Białymstoku. Już pierwsze pomiary wykonane przez doświadczone osoby mo-
gą odpowiedzieć na pytanie, czy w danych warunkach oraz w innych porach roku i 
doby mogą występować w eksplorowanym obiekcie podziemnym koncentracje radonu 
stwarzające realne niebezpieczeństwo dla zdrowia eksploratorów. Dalsze prace,  
a przede wszystkim ich harmonogram, zależeć będą od wyników tych pierwszych po-
miarów screeningowych. Dotyczy to przede wszystkim obiektów, w których może po 
ich „otwarciu” na wpływ atmosfery uruchomić się naturalna wentylacja lub też możli-
we jest zastosowanie wentylacji wymuszonej. W takich przypadkach można zdefinio-
wać okresy pracy w warunkach o małym narażeniu na promieniowanie jonizujące.  
 W czasie trwania prac dokumentacyjnych również ważne jest dostosowanie harmo-
nogramu prac wewnątrz obiektu do wartości stężenia aktywności radonu. Z reguły 
lepsze do prowadzenia prac w obiektach podziemnych będą okresy chłodne w roku, tj. 
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od jesieni do wiosny, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia naturalnej 
wentylacji, dzięki procesowi konwekcji. W czasie tych prac ważne jest m.in. wybranie 
miejsc, w których po ewentualnym udostępnieniu obiektu podziemnego powinny znaj-
dować się punkty monitoringu stężenia aktywności 222Rn, jeżeli taka konieczność zo-
stanie stwierdzona w czasie prowadzenia pomiarów screeningowych. Dobrze jest za-
cząć pomiary monitoringowe już na etapie prac dokumentacyjnych. 
 W czasie prac udostępniających, kiedy w obiekcie przebywa najwięcej pracowni-
ków, należy już bezwzględnie prowadzić monitoring stężenia aktywności radonu, jeże-
li takie zalecenia zostały wydane w oparciu o wcześniejsze pomiary screeningowe  
i monitoringowe wstępne. Jego sposób należy dopasować do zaleceń związanych  
z notowanymi koncentracjami w obiekcie. Powinien to być monitoring środowiskowy, 
jeżeli spodziewane wartości dawek granicznych na poszczególnych stanowiskach pra-
cy mogą przekroczyć 1 mSv w ciągu roku (tzw. kategoria B pracowników) lub dozy-
metria indywidualna, jeśli spodziewane wartości dawek granicznych mogą przekro-
czyć 6 mSv rocznie (tzw. kategoria A pracowników), co jest zgodne z zapisami obo-
wiązującej ustawy „Prawo atomowe” (Ustawa..., 2000). 

4. Podsumowanie i wnioski 

 Głównym źródłem promieniowania jonizującego w obiektach podziemnych jest 
222Rn i produkty jego rozpadu – izotopy Po, Bi, Tl i Pb. Największe koncentracje tego 
radioaktywnego gazu związane są z obiektami zlokalizowanymi wśród spękanych skał 
krystalicznych wzbogaconych w uran i rad (jak np. granity i ortognejsy), a także in-
nych skał bogatych w te pierwiastki promieniotwórcze (łupki ciemne, piaskowce poli-
miktyczne, lessy, węgle i in.). Rejonami w obiektach podziemnych, w których spoty-
kane są największe stężenia aktywności 222Rn są strefy tektoniczne drożne dla gazów, 
strefy intensywnego wietrzenia skał oraz okruszcowania i mineralizacji, przede 
wszystkim uranowej, ale także innych metali, zwłaszcza, jeśli jest to mineralizacja 
polimetaliczna. Z tego względu obiektami genetycznie sprzyjającymi powstawaniu 
dużych koncentracji radonu będą te zlokalizowane w Sudetach, a także niektóre na 
Górnym Śląsku oraz wyjątkowo także znajdujące się w innych rejonach Polski. Czyn-
nikiem decydującym o tym, czy uprzywilejowanie genetyczne obiektu do posiadania 
dużych koncentracji radonu, przerodzi się w rzeczywiście rejestrowane duże koncen-
tracje tego gazu jest wymiana powietrza z atmosferą – wentylacja. Największe warto-
ści stężenia aktywności 222Rn i produktów jego rozpadu notowane są w obiektach do-
brze odizolowanych od atmosfery oraz w obiektach podziemnych, w których okresowo 
zanika naturalna wymiana powietrza z atmosferą lub też przestaje działać (jest wyłą-
czana) wentylacja mechaniczna, wymuszająca wymianę powietrza. W takich przypad-
kach wartości stężenia aktywności 222Rn mogą w bardzo krótkim czasie, rzędu minut 
lub godzin osiągnąć wartości od kilku do kilkuset tysięcy Bq/m3, podczas gdy zalecane 
poziomy działania dla miejsc pracy pod ziemią wynoszą od 500 do 1500 Bq/m3. 
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 Zgodnie z polskimi przepisami prawa, zawartymi w ustawie „Prawo atomowe”,  
a także wobec potencjalnej możliwości wystąpienia dużych i bardzo dużych wartości 
stężenia radonu, we wszystkich obiektach podziemnych, w których ktokolwiek wyko-
nuje pracę lub które odwiedzane są przez turystów albo kuracjuszy, należy przeprowa-
dzić ocenę narażenia tych osób na promieniowanie jonizujące.  
 W czasie prowadzenia prac eksploracyjnych konieczne jest wykonanie screeningo-
wych pomiarów stężenia radonu oraz dawki od promieniowania jonizującego. Na pod-
stawie uzyskanych wyników powinien być odpowiednio ułożony harmonogram dal-
szych prac w obiekcie. Jeśli zaistnieje konieczność prowadzenia monitoringu stężenia 
radonu, należy podjąć te pomiary już na etapie prac dokumentacyjnych odpowiednio 
dobierając miejsca pomiarów, biorąc pod uwagę przyszłą funkcję obiektu. Monitoring 
ten (wstępny) powinien dostarczyć informacji o konieczności lub jej braku co do pro-
wadzenia monitoringu środowiskowego lub dozymetrii indywidualnej w czasie prac 
udostępniających oraz ewentualnie w czasie eksploatacji. Czas pracy oraz porę i okres 
pracy w obiekcie podziemnym należy dopasować do wyników pomiarów stężenia ra-
donu. Należy przy tym pamiętać, że mniejsze koncentracje tego radioaktywnego gazu 
w obiektach podziemnych z reguły występują w okresie chłodniejszym roku, tj. od 
jesieni do wiosny oraz często w godzinach nocnych. Najlepszym sposobem zabezpie-
czenia się przed narażeniem na otrzymanie zwiększonej dawki promieniowania jonizu-
jącego jest zapewnienie naturalnej lub wymuszonej wentylacji w czasie prac w obiek-
cie i/lub skrócenie czasu przebywania pod ziemią.  
 Z naukowego punktu widzenia bardzo interesujące wydaje się przeprowadzenie 
prac związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i dokumentowaniem obiektów 
nadających się do udostępnienia jako przyszłe inhalatoria. Tego typu prace do tej pory 
nie były metodycznie podejmowane w Polsce, podobnie jak i w wielu innych krajach 
Europy. Zagadnienie to wymaga opracowania odpowiednich procedur i zachęcenia do 
ich wdrożenia zainteresowane podmioty gospodarcze i gminy, szczególnie na obszarze 
Sudetów. 
 Interesującym zagadnieniem inżynierskim, a w mniejszym stopniu naukowym, jest 
również opracowanie dla każdego udostępnianego obiektu systemu monitoringu rado-
nu i/lub dozymetrii indywidualnej w zależności od jego przeznaczenia, stanu technicz-
nego, sytuacji geologicznej i istniejących warunków wymiany powietrza z atmosferą. 
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RADON AND IONIZING RADIATION IN UNDERGROUND  
STRUCTURES DURING THEIR EXPLORATION,  

DOCUMENTATION AND OPENING TO THE PUBLIC  
In the paper author presents state of knowledge on ionizing radiation and its sources in underground 

structures, like caves, mines, adits and tunnels. The most important source of ionizing radiation in these 
underground structures is radioactive gas radon, particularly its the longest-lived isotope – 222Rn. The 
highest activity concentrations of 222Rn are noted in underground structures located on the territories, 
where the geological structure is composed from rocks with increased uranium and radium content. These 
rocks should be also densely cracked and have large effective porosity to make possible release 222Rn to 
pores and cracks from minerals structures, where it is produced during its parent isotope 226Ra decay. The 
radon concentration is strongly influenced also by air exchange with the atmosphere (ventilation). The 
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greatest values of radon concentration were measured in underground structures very well isolated from 
the atmosphere (with limited ventilation). 

During the exploration of underground structure it is necessary to make a screening measurements of 
radon concentration. Next, when exploration is finished and the object has to be documented there is right 
time to start monitoring measurements of 222Rn. If the measured concentration of this gas is higher than 
recommended action level (from 500 up to 1500 Bq/m3) it has to be continued monitoring measurements 
or personal dosimetry should be applied. It has to be defined also the time periods during a day and a year, 
when radon concentration is low and it is the best time for working inside particular underground struc-
ture. The most effective way of protection against ionizing radiation is to shorten the time of working 
inside the underground structure and/or start the natural or mechanical ventilation. 

From the scientific point of view it is very interesting to propose right and efficient methodology of 
necessary works leading to make particular underground structure accessible for the patients treated by the 
radon inhalation therapeutics.  

 


