
 

 

РАДОН 



Естествена радиоактивност 

 Нашият свят е радиоактивен, и е 
такъв откакто съществува. Радиоактивният 
фон се формира от:  

      - Космично лъчение 

      - Лъчение със земен произход – 
естествени радионуклиди, широко и 
неравномерно разпространени в околната 
среда, вкл. в човешкото тяло. 

 Над 60 са нормално присъстващите 
естествени радионуклида в почвите, 
водите, въздуха, в самите нас. 



Радон - естествен източник на 
йонизиращо лъчение 

  Радонът е естествен източник на 
йонизиращо лъчение. Той се образува 
при разпадането на уран в почвата, 
скалите и водите. Радонът е 
радиоактивен инертен газ - безцветен 
и без мирис, който може да мигрира 
на значителни разстояния от мястото 
на образуване.  

  

 



Външно и вътрешно облъчване на 
човека 

 Тялото на човека е подложено на 
постоянно облъчване – външно и вътрешно. 

 Външно облъчване –лъчение изпускано 
от радиоактивен материал, намиращ се извън 
тялото на човека, водещо до облъчване на 
отделни органи, системи и целотелесно 
облъчване (вкл. вътрешните органи) 

 Вътрешно облъчване - лъчение изпускано 
от радиоактивен материал, намиращ се в 
тялото на човека.  



Радонът – източник на вътрешно 
облъчване 

 Във въздуха радонът се разпада на 

радиоактивни частици /дъщерни продукти/, 

които се отлагат по прашинките във въздуха, 

вдишват се и се отлагат по белите дробове. 

Така изотопите на радона стават източник на 

вътрешно облъчване на човека. Най-голям 

принос за вътрешното облъчване на 

населението на Земята – около 50%, имат 

изотопите на радона. 



Радонът – източник на вътрешно 
облъчване 



 Концентрацията на радон във въздуха на 
открито и в сгради зависи от климатичните 
условия и през сезоните варира в широки 
граници. 

 Облъчването на населението от радон в 
сгради е значително по-голямо от облъчването 
на открито. В затворени помещения 
равновесието между радона и дъщерните му 
продукти зависи от няколко фактора, най-вече 
от аерозолната концентрация, съотношението 
между обема на помещението и обмена на 
въздуха /проветряване на помещенията/ и 
други.  



 Основният път на облъчване от радон 

и дъщерните му продукти е чрез инхалиране 

(вдишване). Продуктите от разпадане на 

радон се отлагат върху аерозолни частици и 

прах във въздуха или по повърхности в 

стаята. Вдишани тези частици се прикрепят 

по дихателните пътища и водят до 

облъчване на чувствителните клетки в 

белодробната тъкан /вътрешно облъчване/ . 



Здравни рискове 

 Повишените концентрации на радон в 

сгради увеличават риска от рак на белите 

дробове при населението. 

 Радонът е втората най-важна причина 

за рак на белия дроб след тютюнопушенето.  

 Радонът е основната причина за рак на 

белия дроб при непушачи. 

 Няма безопасна концентрация на 

Радон – безпрагов ефект. 

 



Пътища за проникване на радон в 
сграда 

Основен източник – почва 

под сградата. 

Влияещи фактори: 

• съдържание на радон в 

почвения газ; 

• пропускливост на 

почвата; 

• метеорологични условия; 

• конструкция на сградата. 



Методи за намаляване на 
концентрацията на радон в сгради 

 Използваните технологии са 

предназначени за сгради, в които основният 

източник на радон е теренът под сградата. 

Основните методи са два: 

* Активен 

* Пасивен. 

 Те могат да се прилагат както за 

новостроящи се, така и за съществуващи 

сгради. 

 



Национална програма 
  

 С Решение на Министерски 
Съвет № 537 от 12 септември 
2013г. беше приета Национална 
програма за намаляване на 
въздействието на 
концентрацията на радон върху 
здравето на българското 
население. 



Национална програма 

  През 2018г. година стартираха 

дейности по нова програма свързана с 

облъчване на населението от радон: 

„Стратегия за намаляване на риска от 

облъчване от радон 2018-2027г. и 

Национален план за действие за 

намаляване на риска от облъчване от 

радон 2018-2022г.“  


