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WYSTĘPOWANIE RADONU W OBIEKTACH 
PODZIEMNYCH O UTRUDNIONEJ WENTYLACJI 

W artykule przedstawiono wstępne wyniki pomiaru zmian stężenia aktywności radonu w obiektach 
podziemnych o ograniczonej wymianie powietrza z atmosferą. Do badań wybrano dwa obiekty w Sude-
tach, w rejonie Kletna – Jaskinię Niedźwiedzią i Sztolnię Fluorytową. Jednocześnie monitoringiem objęto 
podstawowe parametry atmosferyczne w rejonie tych obiektów.  

W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że zarówno w jaskini, bardzo dobrze odizolo-
wanej od atmosfery, jak i w sztolni wyposażonej w okresowo uruchamianą wentylację mechaniczną, 
występują sezonowe zmiany stężenia aktywności radonu. Większe wartości wewnątrz obu obiektów zano-
towano w ciepłym okresie roku, kiedy nie działa konwekcyjny mechanizm wymiany powietrza z atmosfe-
rą. W jaskini nie stwierdzono okresowych zmian dobowych, podczas gdy w sztolni zauważono wzrost 
stężenia aktywności 222Rn w ciągu dnia, tj. w godz. 6:00–17:00. W tym czasie zwykle nie działa wentyla-
cja mechaniczna. Niemniej jednak wzrost ten jest silnie skorelowany także ze wzrostem temperatury 
powietrza atmosferycznego.  

Ze względu na ochronę radiologiczną, jak i medyczne wykorzystanie radonu ważne jest dostosowy-
wanie działań we wnętrzu obiektu do wartości stężenia radonu.  

1. Wstęp  

Radon jest naturalnym gazem promieniotwórczym. Posiada on 35 izotopów o licz-
bie atomowej równej 86, różniących się w dużym zakresie wartości (od 196 do 229) 
liczbą masową. Cztery spośród istniejących izotopów radonu występują w środowisku, 
jako ogniwa trzech naturalnych szeregów promieniotwórczych. Są nimi 222Rn (radon), 
220Rn (toron),219Rn (aktynon), 218Rn. Najdłużej żyjący izotop radonu – 222Rn powstaje 
w wyniku rozpadu macierzystego dla niego izotopu radu – 226Ra, w szeregu uranowo-
radowym. 

222Rn będący izotopem alfapromieniotwórczym, o okresie połowicznego rozpadu 
równym T1/2 = 3,82 doby ulega przemianie alfa, tworząc szereg kolejnych izotopów 
promieniotwórczych, tzw. produktów rozpadu radonu. Jądra radonu rozpadając się 

                                                      
* Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław; tadeusz. 
przylibski@pwr.wroc.pl 



Występowanie radonu w obiektach podziemnych o utrudnionej wentylacji  381

emitują promieniowanie α oraz niskoenergetyczne promieniowanie γ. Efektem tej  
i kolejnych promieniotwórczych przemian α i β jest powstanie początkowo krótkoży-
ciowych, a następnie długożyciowych pochodnych radonu, tj. izotopów promienio-
twórczych: At, Po, Bi, Tl i Pb. 

Radon jest najcięższym (jego gęstość w warunkach normalnych wynosi 9,73 g/dm3) 
gazem z grupy helowców, pozbawionym smaku, barwy i zapachu. O łatwości, z jaką 
rozpuszcza się w wodzie, alkoholach oraz innych rozpuszczalnikach organicznych 
decyduje współczynnik rozpuszczalności. Jest on zależny od temperatury, wzrastając 
wraz z jej obniżaniem. Niemniej jednak nawet w wodzie o temperaturze bliskiej 100°C 
radon nadal pozostaje rozpuszczony w niewielkiej ilości. 

Ciężar właściwy radonu (jest prawie 8‐krotnie cięższy od powietrza), jak i geneza 
(tworzy się na skutek rozpadu Ra−226 w skałach) sprawiają, że bardzo szybko groma-
dzi się on w obiektach podziemnych, szczególnie w obiektach o utrudnionej wentyla-
cji. Obiektami tymi są podziemne wyrobiska pochodzenia antropogenicznego (sztolnie, 
kopalnie, piwnice, składy, obiekty strategiczno-militarne), jak i naturalne próżnie skal-
ne (jaskinie).  

Promieniowanie jonizujące, którego źródłem jest radon i jego pochodne, odpowiada 
za około 50% dawki, jaką człowiek co roku otrzymuje od wszystkich źródeł promie-
niowania jonizującego (naturalnych i sztucznych). Ilość ta wynosi około 1,5 mSv/rok. 

Powyższe informacje mają szczególne znaczenie przy planowaniu zagospodarowa-
nia wybranego obiektu podziemnego, zarówno w celach turystycznych (podziemne 
trasy turystyczne), jak i medycznych (inhalatoria). 

2. Radon w obiektach podziemnych na terenie Polski  

W Polsce największe koncentracje radonu są charakterystyczne dla obszarów o tzw. 
dużym potencjale radonowym lub obszarów podatnych na występowanie dużego stę-
żenia radonu (ang.: radon prone area). Koncentracje większych, niż przeciętne warto-
ści stężenia radonu w środowisku zależą od wielu czynników, związanych przede 
wszystkim z budową geologiczną oraz obecnością znacznych ilości radu 226Ra w ska-
łach podłoża, zwłaszcza jeśli skały te charakteryzują się zwiększoną przepuszczalno-
ścią dla gazów. Do najważniejszych czynników sprzyjających tworzeniu się zwiększo-
nych koncentracji 222Rn można zaliczyć: rodzaj skał, ze względu na ich skład mineral-
ny i chemiczny, układ warstw skalnych w przestrzeni litosfery, stopień ich przeobraże-
nia przez czynniki atmosferyczne, tektoniczne, wody podziemne, aktywność magmo-
wą i sejsmiczną oraz działalność górniczą człowieka.  

Z dotychczas przeprowadzonych badań na terenie Polski wynika, że z powyższych 
względów genetycznych maksymalne wartości stężenia radonu notowane są w Sude-
tach (tab. 1). Sprzyja temu występowanie skał krystalicznych, szczególnie zasobnych 
w U i Ra. Korzystne jest również występowanie tych skał w Sudetach na powierzchni, 
gdzie są one dotknięte procesami intensywnego wietrzenia, co powoduje m.in. ich 
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spękanie. Na tym obszarze zaznacza się również wpływ czynników tektonicznych na 
spękanie skał, co z kolei ułatwia substancjom nośnym – wodzie podziemnej i strumie-
niowi juwenilnego CO2 przenoszenie radonu na znaczne odległości. Jego migracji 
i akumulacji sprzyjają również liczne pozostałości po aktywności górniczej w Sudetach 
na przestrzeni ostatniego niemal 1000 lat. 

Tab. 1. Średnie i ekstremalne wartości średniego miesięcznego stężenia radonu (222Rn) w powietrzu wy-
branych podziemnych obiektów turystycznych w Polsce w porównaniu do wartości zanotowanych 

w powietrzu wybranych jaskiń na świecie (wg: Przylibski, 2002) 
Tab. 1. Average and extreme values of mean monthly radon concentration ( Rn) in air of selected under-222

ground tourist facilities in Poland in comparison to the corresponding values recorded in air of selected 
caves in the world (acc. to Przylibski, 2002)

Stężenie radonu w powietrzu [Bq/m3] 
Nazwa obiektu 

Minimalne Średnie Maksymalne 

Jaskinia Niedźwiedzia 100 1260 4180 

Jaskinia Radochowska 60 450 1370 

Podziemne muzeum 
„Kopalnia złota” w Złotym Stoku 70 1880 18500 

Podziemna trasa turystyczna 
im. 1000-lecia Państwa Polskiego 
w Kłodzku 

70 290 2210 

Podziemne Fabryki Walimia 40 90 330 

Sztolnia nr 9 i 9a w Kowarach 340 580 690 

Podziemna trasa turystyczna 
w Chełmie 2 166 622 

Podziemna trasa turystyczna 
w Sandomierzu 15 44 77 

Szemlö Hill Cave (Węgry) 3920 5150 6710 

Pàl Valley Cave (Węgry) 130 2010 6470 

Vass Imre Cave (Węgry) 1020 5850 10880 

El Viento Cave (Wyspy Kanaryjskie) 4000 6500 9700 

San Marcos Cave (Wyspy Kanaryjskie) 100 1700 3900 

La Losa Cave (Wyspy Kanaryjskie) 700 1100 1600 

Gyokusen-do Cave (Japonia) 30 – 1460 

Postojna Cave (Słowenia) 590 1580 3600 

 
Duży wpływ na wartości stężenia radonu rejestrowane we wnętrzu obiektów pod-

ziemnych, oprócz wspomnianej wcześniej budowy geologicznej, składu chemicznego  
i mineralnego skał otoczenia znajdujących się na obszarze o wysokim potencjale rado-
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nowym, ma także wymiana powietrza z atmosferą (wentylacja obiektu). Utrudniony 
proces wentylacji prowadzi do gwałtownych wzrostów koncentracji radonu wewnątrz 
obiektu. Dodatkowo jest on wyraźnie uzależniony od zmiany pór roku, sprzyjając se-
zonowej zmienności stężenia.  

Latem zazwyczaj widoczna jest wyraźna akumulacja radonu w obiekcie podziem-
nym. Dzieje się tak, ponieważ chłodniejsze powietrze stagnuje we wnętrzu, co powo-
duje znaczne ograniczenie jego wymiany z atmosferą, głównie do strefy wejściowej. 
W związku z powyższym największe koncentracje radonu są rejestrowane w lecie, tj. 
w pełni sezonu turystycznego. W Polsce, ze względu na budowę geologiczną wartości 
stężenia radonu notowane w podziemnych obiektach rejonu Sudetów są znacznie 
większe, niż obserwowane w tego typu obiektach w pozostałej części kraju (por. tab. 
1).  

Z punktu widzenia ochrony radiologicznej oraz medycyny uzdrowiskowej najważ-
niejsze spośród wszystkich obiektów podziemnych Polski, w których może gromadzić 
się radon są przede wszystkim obiekty znajdujące się w Sudetach, szczególnie charak-
teryzujące się utrudnioną wentylacją (Przylibski, 2002). 

3. Metody pomiaru stężenia aktywności radonu  
w obiektach podziemnych  

Metody pomiaru stężenia aktywności radonu w obiektach podziemnych wymagają 
pomiaru promieniowania emitowanego w czasie rozpadu jąder radonu (222Rn) i/lub 
jąder produktów jego rozpadu (218, 214, 210Po, 214, 210Bi, 214, 210Pb oraz 210, 206Tl).  

Radon jest izotopem alfapromieniotwórczym, dlatego też pomiar dotyczy przede 
wszystkim promieniowania jonizującego wywołanego bezpośrednią emisją cząstki α 
w czasie rozpadu jego jąder. Pomiar polega na detekcji następstw oddziaływania wysy-
łanego promieniowania alfa z materią, przez którą ono przenika lub do której dociera. 

Metody wykorzystywane do pomiaru stężenia aktywności radonu w obiektach pod-
ziemnych dobierane są według różnych kryteriów. Wśród nich najważniejsze znacze-
nie mają: źródło promieniowania (promieniowanie pochodzące od radonu i produktów 
jego rozpadu), typ detektora (półprzewodnikowy, jonizacyjny, scyntylacyjny lub śla-
dowy), sposób próbkowania (pasywny lub aktywny), czas trwania pomiaru (screening 
– chwilowy lub monitoring – długotrwały) oraz cel wykonywanego pomiaru (dozyme-
tria indywidualna lub pomiar stacjonarny). Na tej podstawie dokonuje się kwalifikacji 
danej metody pomiarowej, jako właściwej.  

Jak dotąd najpowszechniej stosowaną metodą pomiaru stężenia aktywności radonu 
w obiektach podziemnych jest metoda pasywna. Jej zaletą jest przede wszystkim nie-
wielki koszt oraz tzw. bezobsługowy sposób pomiaru, dzięki czemu ma ona dość sze-
rokie zastosowanie, głównie w pomiarach monitoringowych prowadzonych w tym 
samym czasie na dużym obszarze. 
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W Polsce pomiary stężenia radonu w obiektach podziemnych w oparciu o techniki 
pasywne pomiaru prowadzone są od kilkudziesięciu lat. Jednak systematyczne pomiary 
mające zarówno przyrodniczy, jak i dozymetryczny charakter zostały rozpoczęte do-
piero w połowie lat 90-tych XX wieku i są kontynuowane od początku obecnego stule-
cia (Przylibski, 1996a, b, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002; Przylibski & Piasecki, 1998; 
Przylibski & Ciężkowski, 1999; Chibowski & Komosa, 2001; Olszewski i in., 2005, 
2006; Fijałkowska-Lichwa, 2009a, b). W tym czasie najpowszechniej stosowaną me-
todą pasywną do pomiarów stężenia aktywności radonu we wnętrzu obiektów pod-
ziemnych była metoda detektorów śladowych (SSNTD – solid state nuclear track de-
tektor). Dokładny opis tej metody pomiarowej został przedstawiony w różnych pracach 
(m.in. Przylibski, 2005; Kozłowska & Kozak, 2006).  

W chwili obecnej monitoring stężenia radonu w powietrzu dwóch wybranych 
obiektów podziemnych rejonu Sudetów − Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie oraz Sztolni 
Fluorytowej w Kletnie, prowadzony jest od połowy maja 2008 roku przez współautor-
kę niniejszego artykułu, przy wykorzystaniu nowego (prototypowego) sprzętu – sond 
SRDN–3 z detektorem półprzewodnikowym, niestosowanego jak dotąd w tego typu 
pomiarach w Polsce. Został on skonstruowany w Instytucie Chemii i Techniki Jądro-
wej (IChTJ) w Warszawie na specjalne zamówienie Instytutu Górnictwa Politechniki 
Wrocławskiej. Składa się z dwóch podstawowych elementów: sondy i programatora, 
który jednocześnie służy, jako przenośna pamięć wyników (rys. 1).  

 
Rys. 1. Sonda SRDN-3 i programator PSR-2. Wymiary sondy: długość 550 mm, średnica 61 mm, 
masa: 4 kg. Wymiary programatora: 280× 83×200 mm, masa z futerałem i akumulatorem: 4,3 kg 

Fig. 1. SRDN-3 probe and PSR-2 programmer. Probe dimensions: length 550 mm, diameter 61 mm, 
weight: 4 kg. Programmer dimensions: 280× 83×200 mm, weight of the case and battery: 4.3 kg 

Pasywna technika pomiaru za pomocą detektorów półprzewodnikowych polega na 
dyfuzyjnym dopływie radonu do komory detektora półprzewodnikowego, gdzie rozpad 
jąder radonu powoduje emisję cząstek α. Ich docieranie do detektora inicjuje przepływ 
prądu elektrycznego, który jest mierzony i rejestrowany w mikrokomputerze sondy. 
Ponieważ jest to względna metoda pomiaru, wymaga ona przeprowadzenia kalibracji 
detektora przed przystąpieniem do pomiarów stężenia aktywności radonu w środowi-
sku. 
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Kalibracja detektora polega na sprawdzeniu odpowiedzi detektora półprzewodni-
kowego, w postaci liczby zarejestrowanych impulsów przypadających na ściśle okre-
ślone stężenie aktywności 222Rn w danym czasie ekspozycji. Dokładny opis nowej 
metody pomiarowej wraz z wynikami kalibracji i testów detektorów półprzewodniko-
wych w warunkach, do jakich zostały przeznaczone znajduje się w dwóch opracowa-
niach współautorki (Fijałkowska, 2008; Fijałkowska-Lichwa, 2009b). 

Przeprowadzona kalibracja w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie pozwo-
liła ustalić dolny limit detekcji oraz próg detekcji dla sondy półprzewodnikowej 
SRDN–3. Według producenta są one równe odpowiednio poziomowi 260 Bq/m3 i 660 
Bq/m3 dla czasu pomiaru wynoszącego 1 godzinę, natomiast po przeprowadzeniu kali-
bracji wykazano, że dolny limit detekcji można obniżyć do ok. 88 Bq/m3 (Fijałkowska-
Lichwa, 2009b). Maksymalne mierzalne stężenie radonu wynosi 157 MBq/m3, a więc 
znacznie przekracza zaobserwowane dotychczas wartości stężenia w obiektach pod-
ziemnych (Przylibski, 2000, 2001). 

4. Dyskusja uzyskanych wyników badań stężenia aktywności 
radonu w obiektach podziemnych Sudetów  

Pomiary stężenia aktywności radonu o charakterze poznawczym prowadzono 
w obiektach podziemnych Sudetów już w latach 70. XX wieku (Ciężkowski, 1978). 
Kontynuacja badań o szerszym zakresie, głównie dozymetryczno-środowiskowym 
nastąpiła w połowie lat 90. XX wieku i trwa nadal (Przylibski, 1994, 1996a, b, 1997, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2002; Przylibski & Piasecki, 1998; Przylibski & Ciężkowski, 
1999; Olszewski i in., 2005, 2006; Fijałkowska-Lichwa, 2009a, b).  

Obecnie prowadzone pomiary monitoringowe w rejonie Sudetów bazują na nowych 
sondach SRDN-3. Dzięki ich wykorzystaniu możliwe jest zmierzenie minimalnych, 
średnich, jak i maksymalnych wartości stężenia radonu, zarówno w cyklu dobowym, 
jak i godzinnym. Jest to szczególnie istotne w przypadku dwóch wybranych do badań 
obiektów podziemnych Kletna − Jaskini Niedźwiedziej oraz Sztolni Fluorytowej, cha-
rakteryzujących się utrudnioną wymianą powietrza między wnętrzem obiektu a atmos-
ferą. Dodatkowo obserwacja zmian podstawowych parametrów atmosferycznych 
(temperatury powietrza, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego, siły i kierunku wia-
tru) jest niezmiernie ważna dla ustalenia przyczyn powodujących sezonowe, dobowe i 
ewentualnie inne cykliczne zmiany stężenia radonu, jak i określenia sposobu zachowa-
nia się tego radioaktywnego gazu we wnętrzu obiektów podziemnych o utrudnionej 
wentylacji. 

Temperatura oraz wilgotność względna powietrza wewnątrz wybranych do badań 
dwóch podziemnych obiektów w Sudetach są rejestrowane, wraz ze stężeniem radonu, 
za pomocą odpowiednich czujników wewnątrz sond SRDN-3. Zarówno wilgotność 
względna, jak i temperatura wewnątrz Jaskini Niedźwiedziej nie ulegały wahaniom 
w ciągu całego okresu obserwacji. Temperatura wynosiła +6 °C, a wilgotność względ-
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na 100%. Ewentualne zmiany tych wartości mogły zachodzić poniżej czułości zasto-
sowanych przyrządów, tj. ±1 °C oraz ±3% wilgotności względnej. Podobną sytuację 
zarejestrowano również w Sztolni Fluorytowej. Wynika z tego konieczność zastoso-
wania dużo dokładniejszych czujników temperatury i wilgotności względnej wewnątrz 
sond SRDN‐3. Parametry atmosferyczne mierzy stacja meteorologiczna Vantage Pro2 
zainstalowana w pobliżu wejścia do Jaskini Niedźwiedziej. Z uwagi na niewielką odle-
głość pomiędzy dwoma podziemnymi obiektami turystycznymi Kletna (około 1 km w 
linii prostej), uzyskane wartości temperatury powietrza, wilgotności, ciśnienia oraz siły 
i kierunku wiatru w pobliżu Jaskini Niedźwiedziej są odnoszone także do warunków 
w rejonie Sztolni Fluorytowej. 

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie jest typowym podziemnym obiektem turystycz-
nym pochodzenia naturalnego o ogromnych walorach przyrodniczych (Ciężkowski, 
2006). Z uwagi na ochronę jej mikroklimatu wprowadzanie dodatkowej objętości po-
wietrza atmosferycznego do obiektu jest mocno ograniczane, gdyż może doprowadzić 
do zatrzymania procesu tworzenia się szaty naciekowej w jaskini i tym samym do jej 
całkowitego zniszczenia. Gromadzący się w jaskini radon może być wynoszony do 
atmosfery jedynie w procesie naturalnej wymiany powietrza, która jest dodatkowo 
ograniczona śluzami zamontowanymi przy wyjściu i wejściu do trasy turystycznej. 
W związku z tym ograniczanie stężenia aktywności 222Rn wewnątrz jaskini jest bardzo 
utrudnione. 

W Sztolni Fluorytowej sytuacja wygląda nieco inaczej. Głównym sposobem ogra-
niczającym powstawanie dużych koncentracji radonu jest wentylacja grawitacyjna 
wspomagana przez wentylację mechaniczną. Wentylacja wymuszona prowadzona jest 
przy użyciu przyrządów wentylujących, uruchamianych po zamknięciu obiektu, tj. po 
godzinie 17:00 każdego dnia. System wentylujący jest wyłączany przed otwarciem 
sztolni, tj. przed godz. 9:00. System ten zasila sieć energetyczna. W związku z częsty-
mi awariami oraz spadkami napięcia w sieci występują liczne przerwy w dostawie 
prądu, a co za tym idzie w działaniu systemu. Zbyt długie przerwy w dostawie prądu 
oraz cykliczne włączanie systemu powodują znaczne wahania wartości stężenia 222Rn 
wewnątrz sztolni. 

W obu obiektach podziemnych w lutym 2009 roku rozpoczęto równoległe pomiary 
monitoringowe stężenia radonu oraz podstawowych parametrów atmosferycznych. 
Jaskinia Niedźwiedzia oraz Sztolnia Fluorytowa są podziemnymi obiektami turystycz-
nymi, odwiedzanymi głównie w sezonie letnim, tj. od kwietnia do października. Okres 
zamknięcia obiektów dla ruchu turystycznego przypada na listopad, grudzień i styczeń, 
co wiąże się z ochroną klimatu jaskini i zbiega się w czasie z minimum ruchu tury-
stycznego w rejonie Kletna. Właśnie ze względu na intensywność ruchu turystycznego 
autorzy wybrali trzy charakterystyczne okresy obserwacji. Są nimi: rozpoczęcie sezonu 
turystycznego w kwietniu, szczyt ruchu turystycznego na przełomie lipca-sierpnia oraz 
zakończenie sezonu w listopadzie. 

Rezultaty badań przedstawiono dla wybranych dni obserwacji charakterystycznych 
dla poszczególnych okresów ruchu turystycznego. Są nimi: 30 kwietnia, 31 sierpnia 
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oraz 17 listopada 2009 r. Dane pochodzące z powyższych dni obserwacji zostały zare-
jestrowane przez jedną spośród dwóch znajdujących się w Sztolni Fluorytowej oraz 
jedną z trzech umieszczonych w Jaskini Niedźwiedziej sond SRDN−3. 

Zarówno z punktu widzenia ochrony radiologicznej, jak i wykorzystania radonu do 
terapii inhalacyjnej istotne jest wyznaczenie okresów o największych stężeniach ak-
tywności 222Rn.  

Na wszystkich stanowiskach pomiarowych w Jaskini Niedźwiedziej sondy 
SRDN−3 zarejestrowały podobny przebieg zmian stężenia aktywności radonu w ciągu 
roku. Wyraźnie zaznacza się okres o dużych koncentracjach tego gazu pomiędzy 
kwietniem a październikiem (listopadem). W pozostałej części roku tj. od grudnia do 
marca stężenie 222Rn jest wyraźnie mniejsze, nawet o rząd wielkości (rys. 2). Charakte-
rystyczne są także zanotowane duże jego wahania w okresach przejściowych, tj. na 
przełomie października i listopada oraz w kwietniu (rys. 2).  

 
Rys. 2. Zmiany stężenia aktywności 222Rn w ciągu roku zarejestrowane przez sondę SRDN‐3  

w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Punkty reprezentują średnie dobowe wartości stężenia radonu,  
a linia przedstawia średnią ruchomą o okresie równym 30 dni 

Fig. 2. 222Rn activity concentration changes during the year recorded by SRDN−3 probe in the 
Niedźwiedzia Cave in Kletno. Points represent daily averages of radon activity concentration,  

line presents moving average with a period equal to 30 days 

Większe stężenie aktywności radonu jest charakterystyczne dla okresów, kiedy 
chłodniejsze powietrze stagnuje wewnątrz, a w związku z tym radon gromadzi się 
w jaskini. Nie ma wówczas wymiany powietrza z atmosferą wywołanej konwekcją. 
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Natomiast w chłodnej części roku konwekcja powoduje wydajną wymianę powietrza 
z atmosferą, czego skutkiem jest ucieczka radonu do atmosfery. 

Na obu stanowiskach pomiarowych w Sztolni Fluorytowej sondy SRDN‐3 zareje-
strowały podobny przebieg stężenia aktywności radonu w ciągu roku. Okres dużych 
koncentracji występuje od lutego do maja (czerwca), natomiast wyraźnie mniejsze 
stężenia, o dwa rzędy wielkości, notowane są od czerwca (lipca) do stycznia (rys. 3). 

Taki przebieg zmian stężenia aktywności radonu w sztolni należy wiązać ze zjawi-
skami analogicznymi, jak opisane w przypadku Jaskini Niedźwiedziej. Ze względu 
jednak na okresowe prowadzenie wymuszonej wentylacji w sztolni i gorszą izolację 
tego obiektu od atmosfery (brak śluz) charakter tych zmian wygląda nieco inaczej niż 
w Jaskini Niedźwiedziej. Przede wszystkim zaznaczają się znacznie większe wahania, 
zarówno w okresach niskich, jak i wysokich wartości stężenia aktywności 222Rn.  

 
Rys. 3. Zmiany stężenia aktywności 222Rn w ciągu roku zarejestrowane przez sondę SRDN‐3  

w Sztolni Fluorytowej w Kletnie. Punkty reprezentują średnie dobowe wartości stężenia radonu,  
a linia przedstawia średnią ruchomą o okresie równym 30 dni 

Fig. 3. 222Rn activity concentration changes during the year recorded by SRDN−3 probe  
in Fluorite Tunnel in Kletno. Points represent daily averages of radon activity concentration,  

line presents moving average with a period equal to 30 days 

Należy podkreślić również, że większe koncentracje radonu notowane są w Sztolni 
Fluorytowej, gdzie przekraczają sporadycznie nawet 30 kBq/m3. Natomiast dla Jaskini 
Niedźwiedziej maksymalne wartości stężenia aktywności radonu sięgają 6−8 kBq/m3. 
Minimalne zarejestrowane w obu obiektach wartości stężenia 222Rn wynoszą od 100 do 
400 Bq/m3, a sporadycznie są mniejsze od LLD sond, tj. ok. 88Bq/m3.  
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W Jaskini Niedźwiedziej przebieg zmian stężenia aktywności radonu w ciągu doby 
jest podobny we wszystkich punktach pomiarowych. Charakter tych zmian jest także 
taki sam we wszystkich wyróżnionych okresach obserwacji w ciągu roku. Zmiany 
stężenia radonu wydają się mieć charakter przypadkowy, niezależny od pozostałych 
mierzonych parametrów atmosferycznych, tj. temperatury, ciśnienia, wilgotności 
względnej oraz siły wiatru (rys. 4). Świadczy to o dobrej izolacji wnętrza jaskini od 
atmosfery. Brak istotnych wartości współczynnika korelacji liniowej pomiędzy 
stężeniem aktywności radonu a wszystkimi wymienionymi powyżej parametrami 
atmosferycznymi potwierdza bardzo wysoką szczelność śluz. Świadczy także 
o niewielkiej przepuszczalności stref spękań w górotworze, które tylko w czasie 
długotrwałych okresów sprzyjających konwekcji umożliwiają wymianę powietrza 
z atmosferą.

 
Rys. 4. Stężenie  222Rn oraz wartości podstawowych parametrów atmosferycznych uzyskane z pomiarów 

monitoringowych prowadzonych 30 kwietnia 2009 roku w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie 
Fig. 4. 222Rn concentration and the fundamental atmospheric parameters values from monitoring meas-

urements derived 30 April 2009 in the Niedźwiedzia Cave in Kletno. 
On the graph are: Rn concentration [Bq/m ], relative humidity outside [%],  222 3

atmospheric pressure [hPa], outside temperature [°C], wind speed [m/s] 

Inaczej niż w Jaskini Niedźwiedziej przedstawiają się zanotowane dobowe zmiany 
stężenia aktywności radonu w Sztolni Fluorytowej. We wszystkich wybranych okre-
sach obserwacji, tj. w kwietniu, lipcu-sierpniu i listopadzie, zaobserwowano wyraźny 
wzrost stężenia aktywności Rn rozpoczynający się we wczesnych godzinach ran-222

nych (6:00–7:00) i trwający do późnych godzin popołudniowych, kiedy zanotowano 
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maksimum (15:00–17:00). Prawidłowość tę stwierdzono w obu punktach pomiaro-
wych. Autorzy zaobserwowali także zależność stężenia aktywności radonu w sztolni 
od temperatury powietrza na zewnątrz sztolni. W cieplejszym okresie charakterystycz-
nym dla większych wartości stężenia radonu w sztolni (rys. 5) współczynnik korelacji 
liniowej pomiędzy tymi parametrami wyniósł 0,9647 oraz 0,6028 odpowiednio dla 
sondy nr 2 i 3 w dniu 30 kwietnia oraz odpowiednio 0,9010 i 0,7675 w dniu 31 sierp-
nia. Natomiast podobne dobowe zmiany stężenia radonu w chłodniejszym okresie roku 
nie są skorelowane ze zmianami temperatury (sonda nr 2) lub też współczynnik korela-
cji liniowej przyjmuje wartość ujemną (r = −0,8235). Wskazuje to na wzrost stężenia 
radonu wewnątrz sztolni wraz ze spadkiem temperatury powietrza na zewnątrz (rys. 6). 
Może być to związane z tzw. efektem kominowym. Ostateczna interpretacja uzyska-
nych do tej pory wyników wymaga dalszych badań, w tym dokładnego uwzględnienia 
wpływu wentylacji mechanicznej, który w chwili obecnej wydaje się oczywisty. 

 

Rys. 5. Stężenie  222Rn oraz wartości podstawowych parametrów atmosferyczne uzyskane w czasie pomia-
rów monitoringowych prowadzonych 30 kwietnia 2009 roku w Sztolni Fluorytowej w Kletnie 

Fig. 5. 222Rn concentration and the fundamental atmospheric parameters values from monitoring meas-
urements derived 30 April 2009 in Fluorite Tunnel in Kletno. 

On the graph are: Rn concentration [Bq/m ], relative humidity outside [%],  222 3

atmospheric pressure [hPa], outside temperature [°C], wind speed [m/s] 



Występowanie radonu w obiektach podziemnych o utrudnionej wentylacji  391

 

Rys. 6. Stężenie  222Rn oraz wartości podstawowych parametrów atmosferycznych uzyskane w czasie 
pomiarów monitoringowych prowadzonych 17 listopada 2009 roku w Sztolni Fluorytowej w Kletnie 

Fig. 6. 222Rn concentration and the fundamental atmospheric parameters values from monitoring meas-
urements derived on 17-th November 2009 in Fluorite Tunnel in Kletno. 

On the graph are: Rn concentration [Bq/m ], relative humidity outside [%],  222 3

atmospheric pressure [hPa], outside temperature [°C], wind speed [m/s] 

Podobnie również, zanotowane w punktach pomiarowych w Sztolni Fluorytowej 
istotne statystycznie współczynniki korelacji liniowej pomiędzy stężeniem aktywności 
222Rn, a ciśnieniem atmosferycznym wymagają dalszych prac interpretacyjnych. Praw-
dopodobnie wpływ ciśnienia może być związany z istnieniem, oprócz wyrobisk po-
ziomych drożnego, pionowego szybu. Zarejestrowana również zależność pomiędzy 
stężeniem aktywności radonu w Sztolni Fluorytowej a wilgotnością względną powie-
trza atmosferycznego ma zapewne charakter wtórny, odzwierciedlający związek kore-
lacyjny pomiędzy stężeniem radonu a temperaturą. Ujemny charakter zależności stęże-
nia radonu od wilgotności względnej powietrza wynika wprost z faktu spadku wilgot-
ności względnej powietrza wraz ze wzrostem jego temperatury. 

Przeprowadzone pomiary oraz wstępna interpretacja wyników wskazują, że naj-
większe wartości stężenia aktywności Rn niezależnie od pory roku występują 222

w Sztolni Fluorytowej w ciągu dnia, pomiędzy godz. 6:00 rano a 17:00, przy wyłączo-
nym systemie mechanicznej wentylacji. W Jaskini Niedźwiedziej natomiast nie zano-
towano żadnych prawidłowości odnośnie dobowych zmian stężenia aktywności rado-
nu.  
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Na podstawie przeprowadzonych badań w obu obiektach podziemnych Sudetów 
można stwierdzić, że okresem o wyraźnie większych stężeniach aktywności radonu 
jest okres cieplejszej części roku (od wiosny do jesieni). Jest to związane z procesem 
konwekcji. Krótkookresowe zmiany stężenia radonu analizowano dla okresów dobo-
wych. Wykazano, że zależą one od charakteru i intensywności wentylacji. W obiekcie 
dobrze izolowanym od atmosfery zmiany stężenia radonu mają charakter nieregularny 
i nie są wprost związane ze zmianami parametrów atmosferycznych. Natomiast 
w obiekcie z ograniczoną, naturalną wentylacją wspomaganą okresowo mechaniczną 
wentylacją wymuszoną, zmiany stężenia aktywności radonu mają charakter regularny, 
a w ciepłych okresach roku są uzależnione także od zmian temperatury powietrza at-
mosferycznego. W sztolni tej większe koncentracje radonu notowane są pomiędzy 
godz. 6:00 a 17:00, przy wyłączonej wentylacji mechanicznej. Z punktu widzenia 
ochrony radiologicznej, szczególnie w tych okresach przy prowadzeniu wszelkich prac 
w obiektach podziemnych o utrudnionej wentylacji należy uwzględnić występowanie 
zwiększonej koncentracji radioaktywnego gazu – Rn.222

5. Wnioski 

Radon gromadzi się we wszystkich obiektach podziemnych o utrudnionej wentyla-
cji. Jego stężenie sięga od kilku do nawet kilkudziesięciu kBq/m3. Widoczne są jednak 
wyraźne wahania stężenia aktywności 222Rn notowane zarówno w ciągu roku, jak 
i doby. 

Wahania o charakterze sezonowym zauważalne są w obu badanych obiektach pod-
ziemnych różniących się między sobą stopniem izolacji wnętrza od atmosfery. Nato-
miast wahania dobowe występują jedynie w Sztolni Fluorytowej, w której wentylacja 
jest bardziej wydajna. 

Duże koncentracje radonu w obu obiektach podziemnych notowane są w cieplej-
szych okresach roku (od kwietnia do lipca-sierpnia). Są one związane z brakiem kon-
wekcyjnej wymiany powietrza z atmosferą w tym okresie. Duże wartości stężenia ak-
tywności radonu występują także w ciągu dnia, pomiędzy 6:00 rano a 17:00 po połu-
dniu, przy nieczynnej wentylacji mechanicznej. 

Reasumując, w obiektach podziemnych o utrudnionej wentylacji duże koncentracje 
radioaktywnego gazu – radonu występują od wiosny do jesieni oraz w ciągu dnia. Po-
krywa się to z okresem najczęstszego przebywania największej liczby osób w związku 
ze zwiedzaniem tego typu obiektów, lub też ich eksploracją, udostępnianiem i doku-
mentowaniem, a w niektórych przypadkach także ze względu na medyczne wykorzy-
stanie radonu – antroterapię. 

W trakcie planowania i  prowadzenia prac w obiektach podziemnych o utrudnionej 
wentylacji należy uwzględnić obecność zwiększonych wartości stężenia radonu, za-
równo w kontekście ochrony radiologicznej, jak i medycznego wykorzystania tego 
gazu. Szczególnie ważne w ochronie radiologicznej jest zapewnienie intensywnej wen-



Występowanie radonu w obiektach podziemnych o utrudnionej wentylacji  393

tylacji, a w razie braku możliwości jej zastosowania niezbędne jest ograniczenie czasu 
przebywania wewnątrz takiego obiektu. Konieczne jest także prowadzenie monitoringu 
stężenia radonu, a w skrajnie niekorzystnych warunkach także dozymetrii osobistej. 
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RADON OCCURRENCE IN UNDERGROUND TOURIST FACILITIES 
OF LIMITED VENTILATION 

The article presents the preliminary results of radon activity concentration changes in the underground 
facilities with limited air exchange with the atmosphere. Selected facilities – the Niedźwiedzia Cave and 
Fluorite Tunnel are located in Sudety mountains. At the same time the basic weather parameters in the 
area of these objects were measured. 

As a result it was found, that in cave very well isolated from the atmosphere and in tunnel periodically 
mechanical ventilated, there are present seasonal changes of radon concentration. Higher values inside 
both facilities were recorded in the warm period of a year, when mechanism of air convection between 
cave interior and atmosphere doesn’t work. In cave there were no periodic daily changes of radon concen-
tration, while in tunnel was noted an increase of Rn activity concentration during the day, i.e. from 6:00 222

to 17:00. During this time, normally doesn’t operate mechanical ventilation. However, this increase is also 
strongly correlated with increasing outside air temperature. Other noted phenomenon require further re-
search.

Because of radiological protection and radon medical use, it is important to conform the human activi-
ties inside the facility to the value of radon concentration.


